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Beschrijving onderzoek 
In de afgelopen jaren zijn twee soorten immuun checkpoint remmers beschikbaar gekomen 
voor het irresectabel stadium IIIc-IV melanoom in Nederland; in 2013 anti CTLA-4 
antilichaam ipilimumab en in 2015 twee anti PD1 antilichamen - nivolumab en 
pembrolizumab. Bij immunotherapie naïve patiënten kent anti CTLA-4 antilichaam 
ipilimumab een respons van 10.9-15.2% (complete en partiële respons) met een hazard-
ratio(HR) van 0.66-0.72 (P<0.05) (1,2). Voor nivolumab en pembrolizumab geldt dat zij een 
significant betere respons (32.9 tot 40%) en overleving ten opzichte van chemotherapie en 
ipilimumab hebben(1-jaars overleving 68-72.9%)(3,4). 
Bij ipilimumab refractaire patiënten met gevorderd melanoom is onderzocht dat als 
nivolumab werd voorgeschreven patiënten een respons van 31.7% hadden - voor progressie 
vrije overleving(PFS) en overall survival(OS) was de data (nog) niet geschikt om te 
analyseren(5). Pembrolizumab had een respons van 21-26% en een HR voor overlijden van 
0.50-0.57 ten opzichte van chemotherapie(6). 
In een recent onderzoek bleek het sequentieel voorschrijven van nivolumab waarna 
ipilimumab weer gevolgd door nivolumab echter superieur boven ipilimumab -> nivolumab -> 
nivolumab. In deze studie werden ipilimumab en nivolumab volgens een vooraf vastgesteld 
schema gegeven en werd niet gewacht tot progressie, voordat het volgende middel gegeven 
kon worden(7). 
In de dagelijkse praktijk in Nederland kunnen sinds 2015 deze middelen sequentieel 
gegeven worden en krijgen anti PD1 antilichamen door de hogere responspercentages al 
snel meer de voorkeur als eerstelijns immunotherapie boven ipilimumab. 
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Met dit onderzoek willen wij eerstelijns behandeling met ipilimumab waarna tweedelijns 
behandeling met een anti PD1 antilichaam vergelijken met eerstelijns anti PD1 antilichaam 
waarna tweedelijns ipilimumab. 
 
Onderzoeksvraag: 
Hypothese: 
Patiënten die in de eerste lijn worden behandeld met een anti-PD1 remmer waarna 
ipilimumab hebben een betere overleving dan wanneer dit in omgekeerd volgorde wordt 
gegeven. 
 
Primaire eindpunten 
- Overall survival van de twee verschillende groepen (voorzichtige vergelijking maken 
ivm confounding by indication/selectie bias). 
- Progressie vrije overleving van eerste lijn tot en met tweede lijn van behandeling. 
(voorzichtige vergelijking maken ivm confounding by indication/selectie bias). 
 
Secundaire eindpunten 
- Mediane behandelduur/Time to next treatment ipilimumab gegeven als eerstelijns- 
versus tweedelijns behandeling. 
- Mediane behandelduur/Time to next treatment anti PD1 antilichaam gegeven als 
eerstelijns- versus tweedelijns behandeling. 
- Mediane behandelduur van de twee groepen eerstelijns- plus tweedelijns 
behandeling. 
- Toxiciteit 
 
Beoogde publicatie(s): 
Anti-PD1 antibodies after ipilimumab refractory metastatic melanoma and vice versa.. 
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