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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. Binnen de behandelingen kan 
onderscheid gemaakt worden tussen doelgerichte therapie en immuuntherapie. De keuze 
voor het geneesmiddel hangt af van een aantal prognostische factoren waaronder de 
mutatiestatus, LDH, performance score en de tumorstatus van de patiënt. Bij patiënten met 
een slechte prognose is een snel gewenst, hiervoor is de doelgerichte-therapie met BRAF-
MEK remmers het meest geschikt. De werking van immuuntherapie treed vaak pas na een 
aantal maanden in en wordt daarom als minder geschikt gezien bij patienten met nadelige  
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tumorkenmerken. Er is nooit een directe vergelijking gemaakt wat betreft effectiviteit tussen 
beide geneesmiddelgroepen. Dit komt mede door de confounding by indication bias 
(prognostisch slechtere patiënten worden behandeld met BRAF-MEK). 
 
Een statistische methode die rekening houdt met de deze ongelijke verdeling in confounders 
is de propensity score matching. Een propensity-score is de kans op het krijgen van de 
behandeling, op basis van gemeten confounders, bijvoorbeeld leeftijd of tumorstadium.[1,2] 
 
In deze studie willen we onderzoeken:  

1) of propensity-score matching gebruikt kan worden om een vergelijking te maken 
tussen BRAF-MEK en immunotherapie   

2) of er verschillen zijn tussen het corrigeren middels een multivariabele cox-
regressie en propensity score matching 

3) wat de overleving van patiënten in beide behandelingsgroepen is na corrigeren 
middels een multivariabele cox-regressie en propensity score matching.   
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Titel beoogde publicatie 
Targeted-therapy vs. immunotherapy in metastasized melanoma patients using a 
propensity-matched analysis: data from the Dutch Melanoma Treatment Registry (DMTR). 
 


