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Beschrijving onderzoek  
De afgelopen jaren zijn er veel nieuwe behandelingen beschikbaar gekomen voor de behandeling 
van gemetastaseerd melanoom. Hoewel de overleving van deze patiënten sterk is verbeterd de 
afgelopen jaren [1] overlijdt nog steeds een groot deel van de patiënten binnen 5 jaar na diagnose. 
Over het geneesmiddelen gebruik in de laatste fase van gemetastaseerd melanoom patiënten is 
weinig bekend. Binnen deze studie willen we onderzoeken hoe er in het Nederlandse zorgveld wordt 
omgegaan met het starten/doorbehandelen van systemische therapie in de laatste fase van het 
leven van gemetastaseerde melanoom patiënten.  
 
In de DMTR wordt op dit moment een start en stopdatum van nieuwe systemische therapie 
vastgelegd. Deze startdatum zal gebruikt worden om te bepalen hoe veel patiënten <3 maanden 
voor overlijden nog starten met een nieuwe systemische therapie en wat de patiënt en tumor 
karakteristieken zijn van deze patiënten.   
 
Een aantal melanoomcentra zijn/worden aangesloten bij het DICA Geneesmiddelen project. DICA 
Geneesmiddelen is een project waarbij een koppeling tot stand wordt gebracht tussen gegevens uit 
de ziekenhuisapotheek en DICA registraties. Hiermee kunnen niet alleen startdata in beeld worden 
gebracht, maar ook individuele afleveringen, bijvoorbeeld op de dagbehandeling of uitgiftes vanuit 
de poliapotheek. Voor de in potentie aangesloten centra (LUMC, MCL, MST en Isala) kan dus een 
gedetailleerdere beschrijving worden gegeven van de systemische behandeling in de laatste 
levensfase van gemetastaseerde melanoom patiënten. 
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