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Tevens zullen de medisch coördinatoren van de 14 melanoomcentra bij de publicatie van het 
manuscript worden betrokken. 
 
Beschrijving onderzoek 
Eerder onderzoek heeft aangetoond dat het opnieuw behandelen met BRAF (+MEK) 
doelgerichte therapie klinisch zinvol kan zijn bij bepaalde patiëntengroepen. Het aantal 
metastasen sites, LDH en combinatie- of monotherapie zijn factoren die belangrijk zijn om 
herbehandeling te overwegen. De mediane overleving vanaf herbehandeling was in dit 
onderzoek 9,8 maanden en de progressie-vrije overleving 5 maanden. Circa 35% van de 
patiënten waarbij de behandeling gestaakt was door progressie kregen een complete of 
partiele response bij het herbehandelen1. In een ander kleiner onderzoek van case series 
was de mediane overleving na BRAF herbehandeling 222,5 maanden (15-425)2. De 
literatuur met betrekking tot opnieuw behandelen met doelgerichte therapie is beperkt. 
 
De keuze om herbehandeling met target therapie te starten kan in verschillende situaties 
voorkomen; 

1. 1stelijnstherapie met BRAF(+MEK) met complete of partiele response, waarna de 
behandeling gestaakt wordt. Vervolgens kan er toch progressie optreden en kan 
herbehandeling met BRAF(+MEK) overwogen worden. 
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2. 1stelijnstherapie met BRAF(+MEK) waarna progressie en start behandeling met 
immunotherapie. Als hierop ook progressie optreedt, zou herstart met BRAF(+MEK) 
zinvol kunnen zijn. 

3. 1stelijnstherapie met BRAF(+MEK) waarbij toxiciteit optreedt en er daarom gestaakt 
wordt met de behandeling. Het opnieuw behandelen met dezelfde of een andere 
doelgerichte therapie zou zinvol kunnen zijn. 

 
Met dit onderzoek zullen bovenstaande groepen allereerst gedefinieerd worden en gekeken 
worden naar de uitkomsten van opnieuw behandelen. Dit onderzoek kan bijdragen aan het 
verantwoord maken van keuzes voor eventuele herbehandeling bij de individuele patiënt.  
 
Onderzoeksvraag:  
How effective is rechallenge with targeted therapy in the treatment of BRAF-mutated 
metastatic melanoma patients? 
 
Deelvragen: 

- What is the prevalence of rechallenge with targeted therapy in the Netherlands? 
- How effective is rechallenge with targeted therapy after progression on 

immunotherapy, if one is treated with targeted therapy before? 
- How effective is rechallenge with targeted therapy after discontinuation of the therapy 

due to complete or partial response? 
- How effective is rechallenge with targeted therapy after discontinuation of the therapy 

due to toxicity of the treatment? 
 
Hypothese: 
Herbehandelen met doelgerichte therapie zorgt voor een langere progressie-vrije overleving 
bij patiënten met een BRAF-gemuteerd gemetastaseerd melanoom.  
 
Primaire eindpunten: 
Overall survival (OS) 
Progression-free survival (PFS) 
Time to next-line treatment / treatment failure. 
 
Secundaire eindpunten: 
Median duration of rechallenge treatment 
Different subsequent therapies in rechallenge treatment 
Response rates of rechallenge BRAF(+MEK) 
 
Onderzoeksopzet: 
Observationele studie. In eerste instantie zal worden geëvalueerd bij hoeveel patiënten 
herbehandeling met doelgerichte therapie voorkomt. Vervolgens zal deze groep verder 
worden uitgesplitst naar 1) patiënten waarbij doelgerichte therapie is gestaakt vanwege 
progressie en ook progressie optrad op de tweede vervolgtherapie, 2) Patiënten die staken 
met de eerstelijns doelgerichte therapie vanwege een complete response of partiele 
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response, maar die in verloop van tijd toch progressie ontwikkelen en weer herstarten en 3) 
patiënten waarbij doelgerichte therapie in eerste instantie is gestaakt door toxiciteit en later 
opnieuw worden behandeld met doelgerichte therapie. 
 
Onderzoekspopulatie: 
Alle patiënten ouder dan 18 jaar met irresectabel stadium IIIc-IV melanoom in Nederland, die 
in de eerste lijn zijn behandeld met doelgerichte therapie (vemurafenib, dabrafenib, 
trametinib, cobimetinib), vervolgens hiermee staken en later weer opnieuw behandeld 
worden met doelgerichte therapie. 
 
Statistiek:  
Patiënt- en tumorkenmerken van patiënten die worden behandeld met doelgerichte therapie 
worden geanalyseerd met beschrijvende statistiek. Aan de hand van leeftijd, geslacht, LDH, 
WHO, lever- en/of hersenmetastasen, stadium, het aantal behandelingen en de subsequente 
behandeling zal de patiëntengroep beschreven worden. De overall survival wordt met behulp 
van Kaplan-Meier analyses geschat. 
 
Beoogde publicatie 
Rechallenge with targeted therapy after progressive disease or toxicity in BRAF-mutated 
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