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manuscript worden betrokken. 
 
Beschrijving onderzoek 
Eerder onderzoek met data van de DMTR heeft aangetoond dat de overall survival Kaplan-
Meier curves een plateaufase lijken te bereiken, wat duidt op een patiëntengroep die lang 
overleeft. Ook uit andere literatuur is gebleken dat een deel van de melanoompatiënten die 
behandeld zijn met doelgerichte therapie een relatief lange overleving hebben1,2. Deze 
overleving kan oplopen tot 24 maanden na staken van de therapie. Met dit onderzoek zal 
allereerst de patiëntengroep met een verlengde overleving (langer dan 24 maanden) worden 
gedefinieerd, al dan niet na staken van de therapie. De patiënt- en tumorkenmerken van 
deze groep patiënten zal worden bepaald. Daarnaast zullen de karakteristieken van 
patiënten met een relatief korte overleving worden geanalyseerd (minder dan 4 maanden). 
We verwachten dat deze informatie behandelaars kan helpen in hun overwegingen om met 
targeted therapy te starten.  
 
Onderzoeksvraag:  
What are patient and tumor characteristics of  long-term survivors of melanoma after 
treatment with targeted therapy? 
 
 



 

2017.1 
 

Deelvragen: 

- What is the prevalence of long-term and short-term melanoma survivors treated with 
targeted therapy? 

- What are patient and tumor characteristics of patients with a durable response and a 
short response? 

- What is the prevalence of durable responses after discontinuation of targeted therapy 
possible? 

- Is it effective to treat patients with targeted therapy if multiple  risk factors are 
present? 

 
Hypothese: 
Bepaalde patiënt- en tumorkenmerken zijn voorspellend voor langdurige en kortdurende 
response na behandeling met doelgerichte therapie, zoals WHO PS-score, LDH, het aantal 
organen dat is aangedaan en het hebben van (symptomatische) hersenmetastasen. Bij 
patiënten met slechte prognostische factoren zal de overleving minder lang zijn dan 
patiënten zonder deze risicofactoren, waarbij behandeling met doelgerichte therapie mogelijk 
niet doelmatig is. 
 
Primaire eindpunten: 
Overall survival (OS) 
Progression-free survival (PFS) 
 
Onderzoeksopzet: 
Observationele studie. In eerste instantie zullen de patiënten met een kort en langdurige 
respons op targeted therapy worden geïdentificeerd. De baselinekarakteristieken van deze 
patiëntengroepen zal worden vastgesteld . De OS en PFS van deze patiëntengroep zal 
worden geanalyseerd en er zal tevens gekeken worden bij welke groep patiënten met een 
langdurige response de behandeling succesvol gestaakt kon worden. De verkregen 
resultaten zullen gerelateerd worden aan de uit de literatuur bekende resultaten. 
 
Onderzoekspopulatie: 
Alle patiënten ouder dan 18 jaar met irresectabel stadium IIIc-IV melanoom in Nederland, die 
behandeld zijn met doelgerichte therapie (vemurafenib, dabrafenib, trametinib, cobimetinib). 
 
Statistiek:  
Baseline 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 als mediane overleving met 95%CIs. 
Cox-proportional hazards zullen worden gebruikt om de factoren te evalueren die een 
associatie hebben met de overleving. 
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