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Beschrijving onderzoek 
BRAF remmers (vemurafenib, dabrafenib) zijn in staat om bij patiënten met BRAFV600 
gemuteerd gemetastaseerd melanoom en hoge ziektelast een indrukwekkende 
tumorrespons te bewerkstellingen. De tumorload kan binnen enkele weken drastisch 
verminderen, deels ook bij prognostisch slechte patiënten met een verhoogd LDH, waarmee 
klachtenvermindering bewerkstelligd kan worden(1,2). Door het ontwikkelen van resistentie 
tegen BRAF remmers blijft progressie vrije overleving (PFS) beperkt (tot 5.1 - 6.7 maanden) 
en evenals de overall survival van BRAF remmers(3,4). Resistentie tegen BRAF remmers 
vindt plaats door reactivatie van het MAPK pathway (door verschillende mechanismen) en 
gehele remming van MAPK pathway kan worden bereikt door het downstream remmen van 
MEK kinase. De combinatie van BRAF met MEK remmers (dabrafenib & trametinib, 
vemurafenib & cobimetinib) bieden een hogere algehele response vergeleken met 
monotherapie met BRAF remmers (67-69% vs 45-53%), een langere PFS (11.0-12.3mnd vs 
7.2-8.8mnd) en langere overall survival (22.3-25.5mnd vs 17.4-18.7mnd)(5-7). In de COMBI-
v waarin dabrafenib met trametinib is vergeleken met vemurafenib werd een duidelijk 
voordeel in de health related quality of life gezien voor de combinatiebehandeling(8).  
Theoretisch zou (korte inductie)behandeling met een BRAF (& MEK) remmer behandeling 
met checkpoint blokkade (met ipilimumab of/en anti PD1 antilichaam) mogelijk kunnen 
maken waardoor prognostisch slechte patiënten een betere overleving zouden kunnen 
hebben. Deze hypothese wordt op dit moment al in talrijke klinische trials getoetst. Vanaf de 
start van de DMTR kunnen BRAF remmers (en later icm MEK remmers)  en checkpoint 
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blokkade sequentieel worden voorgeschreven waarmee deze onderzoeksvraag mogelijk al 
eerder waardevolle behandeloptie kan opleveren voor deze patiëntengroep. 
  
  
Onderzoeksvraag:  
Hypothese: 
(Korte inductie)behandeling met BRAF (& MEK) remmers bij prognostisch slechte patiënten 
met een gevorderd melanoom kan immuun checkpoint blokkade mogelijke maken en een 
langdurige respons bewerkstelligen. 
 
Primaire eindpunten 
- Aantal patiënten dat na (korte) inductie met een BRAF (& MEK) remmer toekomt aan 
checkpoint blokkade versus patiënten dat niet toekomt aan immuun checkpoint remmers. 
- Overall response rate van checkpoint blokkade na BRAF (& MEK) remmer. 
- Time to next treatment van checkpoint blokkade na BRAF (& MEK) remmer. 
- Mediane duur van behandeling met checkpoint blokkade na BRAF (& MEK) remmer. 
- Mediane duur van respons op checkpoint blokkade na BRAF (& MEK) remmer. 
 
Secundaire eindpunten 
- Overall survival van patiënten die checkpoint blokkade na BRAF (& MEK) remmer 
ontvingen. Eventueel vergeleken met de patiënten die na BRAF (& MEK) remmers niet toe 
kwamen aan checkpoint blokkade, ondanks confounding by indication. 
- Veiligheid en verdraagbaarheid van checkpoint blokkade na BRAF (& MEK) remmer. 
- 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). 
 
Beoogde publicatie(s): 
Induction with targeted therapy with BRAF (and MEK) inhibitors before immune checkpoint 
blockade - results from daily practice in The Netherlands. 
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