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Beschrijving onderzoek 
Als men kijkt naar patiënten met verschillende soorten tumoren, dan hebben vrouwen vaker 
een betere overleving dan mannen. In Europa en de Verenigde Staten is dit verschil bij 
melanoom patiënten echter nog groter dan bij andere tumorsoorten. [1-2] De prognostische 
waarde van geslacht bij stadium I en II melanoom is onderzocht in meerdere grote studies. 
De rol van geslacht in stadium IIIc en IV melanoom is onder andere onderzocht in een 
gepoolde analyse van vijf trials van de EORTC. De schrijvers concludeerden dan het vrouw 
zijn een prognostische factor is voor de overleving. [3]  
In deze studie werden echter alleen patiënten geanalyseerd die al voldeden aan de inclusie 
criteria van de vijf verschillende gerandomiseerde studies. Om de prognostische waarde van 
geslacht in real-life te kunnen onderzoeken zouden wij graag eenzelfde soort analyse op de 
data van de DMTR willen doen. Tevens liepen deze studies nog voordat er goede 
(systemische) behandelopties waren voor patiënten met gemetastaseerd melanoom.  
Daarom willen we tevens graag naar de prognostische waarde van het geslacht binnen de 
verschillende behandelgroepen van de DMTR kijken, namelijk enkel lokaal behandeld, 
systemisch behandeld met chemotherapie, systemisch behandeld met immunotherapie, 
systemische behandeld met zowel chemotherapie en immunotherapie en de groep die niet 
behandeld is (best supportive care). Ook willen we onderscheid maken tussen de 
patiëntengroepen in de leeftijd die bij vrouwen als pre-menopauzaal (≤45), menopauzaal (46-
59) of post-menopauzaal (≥60) wordt geclassificeerd.  
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