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Tevens zullen de medisch coördinatoren van de 14 melanoomcentra bij de publicatie van het 
manuscript worden betrokken. 
 
Beschrijving onderzoek 
Van alle melanomen is 1.3% en mucosaal melanoom die qua epidemiologie, moleculaire 
biologie en etiologie/pathogenese anders zijn dan cutane melanomen. In tegenstelling tot 
cutane melanomen stijgt de incidentie niet, ligt de mediane leeftijd bij diagnose bij de 70 jaar 
en zijn vrouwen 2x vaker aangedaan. Etiologie en pathogenese zijn onduidelijk, en er zijn 
geen vastgestelde risicofactoren zoals bij cutane melanomen. Mucosale melanomen zijn 
echter agressiever en hebben een slechtere prognose, ongeacht stadium bij diagnose. In 
tegenstelling tot cutane melanomen komt de BRAF mutatie in <10% voor en KIT en NRAS 
mutaties komen juist vaker voor (rond de 20%).   
Het beschikbaar komen van checkpoint inhibitors en immunotherapieën voor het cutane 
melanoom hebben ook de behandeling voor het mucosale melanoom beïnvloed. Gezien de 
zeldzaamheid van gemetastaseerde mucosaal melanomen is wetenschappelijk onderzoek 
naar behandelingen en overleving beperkt. 
Wij willen de populatie met een mucosaal melanoom in de DMTR beschrijven evenals de 
tumorkarakteristieken en deze waar mogelijk analyseren ten opzichte van de algemene 
populatie. 
 
Onderzoeksvraag: 
Hypothese: Patiënten met een gemetastaseerd mucosaal melanoom (die zijn behandeld met 
checkpoint inhibitors en/of immuuntherapie (nieuwe geneesmiddelen)) hebben een slechtere 
prognose in vergelijking met de algemene populatie. 
 
Onderzoeksopzet:  
In Nederland worden alle patiënten met een irresectabel stadium IIIc-IV melanoom en de 
gegeven (systemische) behandelingen geregistreerd in de DMTR. Anders dan in 
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studieverband worden in de praktijk verschillende systemische therapieën achter elkaar 
voorgeschreven waarmee het onderzoeken van patiëntenpopulatie met een mucosaal 
melanomen waardvolle informatie kan opleveren. Gezien de zeldzaamheid zal in eerste 
instantie de populatie met beschrijvende statistiek worden geanalyseerd. Gekeken wordt 
naar patiënt- en tumorkarakteristieken, verschillen in behandelstrategieen en TtNT/PFS en 
overleving. 
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