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Beschrijving onderzoek 
De afgelopen jaren zijn er veel nieuwe behandelingen op de markt gekomen voor het 
gemetastaseerd melanoom. De komst van deze middelen heeft de overleving van 
gemetastaseerde melanoom patiënten sterk verbeterd. Een van de behandelingen die 
toegepast kan worden is de behandeling met BRAF-remmers, al dan niet in combinatie met 
MEK-remmers. Deze therapie kan echter alleen toegepast worden indien de patiënt een 
mutatie in het BRAF-eiwit heeft waardoor cellen zich onverminderd delen. Studies hebben 
aangetoond dat ongeveer 60% van de patiënten een BRAF-mutatie heeft. Voor de overige 
40% van de patiënten is de behandeling met BRAF-remmers geen behandeloptie. Door de 
komst van immunotherapieën als nivolumab en ipilimumab hebben deze patiënten wel nog 
verschillende opties in de behandeling. Eerdere studies hebben aangetoond dat het effect 
van deze immuuntherapie verminderd is bij patiënten met een verhoogd LDH. 
Behandelopties van patiënten zonder BRAF-mutatie en met een verhoogd LDH zijn daarom 
schaars. 
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In deze studie willen we onderzoeken 1) hoe BRAF-negatieve patiënten worden behandeld 
met systemische therapie, 2) wat de overleving van deze groep patiënten is en 3) welke 
prognostische factoren geassocieerd zijn met overleving in deze groep BRAF-negatieve 
patiënten. Eventueel wordt er binnen de studie nog gekeken naar het effect van 
immuuntherapie op de overleving van BRAF-negatieve patiënten met een verhoogd LDH.  
 
 
Onderzoeksvraag: What are prognostic factors associated with clinical outcomes in BRAF-
negative patients? 
 
Hypothesen: 

- Behandelpatronen van BRAF-negatieve patiënten zijn anders dan BRAF-positieve 
patiënten. 

- BRAF-negatieve patiënten hebben een verminderde overall survival versus BRAF-
positieve patiënten. 

- BRAF-negatieve patiënten met een verhoogd LDH hebben mogelijk weinig/geen baat 
bij immunotherapie. 

- Behandelen van BRAF-negatieve patiënten met meerdere prognostische factoren die 
geassocieerd zijn met verminderde overleving is minder/niet zinvol. 

 
Primaire eindpunten 
- Overall survival 
- Median Time to Next Treatment (TTNT) 
 
Secundaire eindpunten 
- Overall survival van patiënten die BRAF-negatief zijn en niet systemisch worden 

behandeld vs. patiënten die BRAF-negatief zijn en wel systemisch worden behandeld. 
- Aantal patiënten per type systemische behandeling 
- Analyses van subgroepen voor geslacht, leeftijd, WHO score, baseline LDH waarde en 

na BRAF (& MEK) remming, IV-M1c ziekte en aantal metastases op afstand (<3 en 3). 
 
Onderzoeksopzet:  
Observationeel longitudinaal onderzoek. Data wordt/is prospectief verzameld, maar wordt 
retrospectief geanalyseerd. Alle patiënten irresectabel stadium IIIc of IV melanoom die zijn 
geïncludeerd in de DMTR. Van de patiëntenpopulatie in  zullen alle patiënten worden 
geselecteerd die geen BRAF-mutatie hebben. Vervolgens zal deze groep verder worden 
uitgesplitst naar patiënten die wel/geen systemische therapie hebben ontvangen. DMTR data 
worden geanalyseerd van 01-07-2014 tot en met 30-06-2018. 
 
Onderzoekspopulatie:  
Alle patiënten ouder dan 18 jaar met irresectabel stadium IIIc-IV melanoom zonder BRAF-
mutatie. Patiënten die geïncludeerd zijn in de DMTR tussen 1 juli 2012 en 1 december 2018, 
en uitgebreid zijn geregistreerd. 
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Statistiek:  
Baseline van alle patiënten die BRAF-negatief zijn worden beschreven aan de hand van de 
volgende variabelen: leeftijd, geslacht, LDH waarde in de eerste episode, WHO, locatie van 
de primaire tumor, aanwezigheid van lever- en/of hersenmetastasen, het aantal 
behandelingen dat reeds heeft plaatsgevonden voor registratie in de DMTR. De overall 
survival wordt met behulp van Kaplan meier analyses geschat. TTNT en OS worden 
vergeleken door middel van log-rank testen voor categorische variabelen en een univariate 
cos proportional hazard regression voor de continue variabelen. Een multivariabele cox-
regressie wordt gebruikt om de prognostische factoren die geassocieerd zijn met OS en 
TTNT te identificeren. 
 
Beoogde publicatie 
Treatment of BRAF-negative melanoma patients in The Netherlands; prognostic factors 
associated with clinical outcomes: data from the Dutch Melanoma Treatment Registry 
(DMTR). 


