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SAMENVATTING
Hersenmetastasen komen frequent voor bij het me-
lanoom. In de afgelopen jaren zijn er veel ontwikke-
lingen geweest (en gaande) omtrent de behandeling 
van het gemetastaseerde melanoom, ook van her-
senmetastasen. Naast de lokale behandeling met 
chirurgie, stereotactische bestraling of totale sche-
delbestraling, is er ook ruimte voor behandeling met 
doelgerichte therapie en immuuntherapie. In dit arti-
kel worden 2 patiënten met een cerebraal gemeta-
staseerd melanoom beschreven, gevolgd door een 
overzicht van de tot op heden gerapporteerde resul-
taten van de behandeling van hersenmetastasen. 
Een overzicht van patiënten die in de afgelopen jaren 
zijn behandeld in het Radboudumc laat de beste be-
handelresultaten zien bij asymptomatische  patiënten, 
maar ook aanhoudende respons bij symptomatische 
patiënten. 
(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2019;120(3):94-100) 

SUMMARY
Brain metastases are frequent in patients with mela-
noma. Over the past years a lot of research has been 
done (and is still going on) concerning the treatment 
of metastasized melanoma, and also brain metasta-
ses. Additional to local treatment (surgery, stereotac-
tic and whole brain radiotherapy), systemic treatment 
with targeted therapy and immunotherapy is also 
possible. We describe 2 patients with brain metasta-
ses from a melanoma and an overview of reported 
results of systemic treatment for brain metastases. 
An overview of treated patients in the Radboudumc 
in the past 2 years shows the best results in asymp-
tomatic patients, but ongoing response is also seen 
in symptomatic patients. 

INLEIDING
Hersenmetastasen komen frequent voor bij patiënten met 
een melanoom; 40% van de patiënten met een gemetasta-
seerd melanoom ontwikkelt hersenmetastasen. Bij obductie 
worden zelfs bij 70% hersenmetastasen gevonden. Bij 7% 
van de patiënten zijn de hersenmetastasen de eerste presen-
tatie van het melanoom.1

De behandeling van hersenmetastasen bestaat meestal uit 
locoregionale behandeling: neurochirurgische resectie, tota-
le schedelbestraling of stereotactische bestraling.1 Syste-
misch gemetastaseerde melanomen worden tegenwoordig 

behandeld met immuuntherapie en doelgerichte (‘targeted’) 
therapie, wat tot een aanzienlijke verbetering van de overle-
ving heeft geleid.2 Er zijn aanwijzingen dat de incidentie van 
hersenmetastasen toeneemt door de langere overleving van 
 patiënten. De respons van symptomatische en asymptoma-
tische hersenmetastasen op immuun- en doelgerichte thera-
pie is nog onvoldoende duidelijk. 
In dit artikel worden 2 patiënten met een cerebraal gemeta-
staseerd melanoom en hun behandeltraject beschreven. Te-
vens biedt het artikel een overzicht van  patiënten met (a)
symptomatische hersenmetastasen die tussen 2014 en 2016 
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behandeld zijn in het Radboudumc. De aangrijpingspunten 
van de systemische therapie en de in de literatuur gerappor-
teerde respons van hersenmetastasen op de verschillende 
systemische therapieën komen eveneens aan bod.

CASUS
Patiënte A ondergaat op 16-jarige leeftijd een excisie van een 
melanoom op de rug en een schildwachtklierprocedure 
(T2N0). Bijna 3 jaar (november 2015) nadien presenteert de 
 patiënte zich met hoofdpijn, misselijkheid en braken en 
blijkt er sprake van multipele hersenmetastasen (zie Fi-
guur 1). Een CT-scan van de thorax en het abdomen toont 
ook metastasen axillair, intramammair, subcutaan, pulmo-
naal, mediastinaal, (retro)peritoneaal, mesenteriaal en in 
beide ovaria. Genetische diagnostiek toont een BRAF-muta-
tie. Voordat systemische behandeling begint, krijgt de 
 patiënte een gegeneraliseerd insult. Nieuw beeldvormend 
onderzoek toont een bloeding in een van de metastasen. Er 
wordt gestart met levetiracetam en met systemische therapie 
in de vorm van dabrafenib en trametinib (december 2015). 
Op dat moment wordt afgezien van totale schedelbestraling.
Een controle-MRI-scan van het cerebrum 3 maanden na 
starten van de therapie toont een duidelijke afname van de 
omvang van de hersenmetastasen (zie Figuur 1). Ook syste-
misch is er een goede respons (april 2016). Na 4 maanden 
behandeling met dabrafenib en trametinib wordt geswitcht 
naar pembrolizumab (reden: jonge vrouw, goede conditie, 
switch vóór resistentie optreedt en daarmee de hoop op een 
langdurig effect van immuuntherapie; conform het behan-
delschema van de COWBOY-studie). 
In mei 2016 heeft  patiënte in korte tijd 3 keer een secundair 
gegeneraliseerd insult. De dosering van levetiracetam wordt 
verhoogd. Ook heeft zij hoofdpijn en ziet zij wazig. Een nieu-
we MRI-scan toont een toename van de bekende (hemorra-
gische) metastasen en meerdere nieuwe metastasen. Er 
wordt besloten tot totale schedelbestraling (5 x 4 Gy). In juli 
2016 heeft de  patiënte opnieuw 2 gegeneraliseerde insulten. 
Een controle-MRI-scan van het cerebrum toont een afname 
van de meeste afwijkingen. Enkele systemische metastasen 
zijn in omvang afgenomen, de overige blijven stabiel. 
In september 2016 wordt de  patiënte opgenomen op de afde-
ling Intensive care vanwege acute dyspneu, veroorzaakt door 
een ruiterembolus. Hiervoor wordt zij behandeld met fraxipa-
rine. Tijdens de opname ontwikkelt de  patiënte een parese 
van haar rechterarm en -been, veroorzaakt door een bloeding 
in een hersenmetastase (zie Figuur 1). In multidisciplinair 
overleg wordt besloten de antistollingmedicatie te continue-
ren. Progressie van de klachten, dysfasie en meerdere insulten 
maken dat de  patiënte de behandeling wil stoppen. Zij krijgt 
midazolam en morfine, en overlijdt na enkele dagen. 

Bij patiënt B wordt op 68-jarige leeftijd (december 2013) een 
melanoom in de halsregio verwijderd. Anderhalf jaar nadien 
is er een satellietmetastase retro-auriculair. Op een contro-
le-CT-scan na een jaar (april 2016) blijkt er sprake van geme-
tastaseerde ziekte (lymfeklieren, pulmonaal, hepatogeen, 
pleuraal, subcutaan, retroperitoneaal, mesenteriaal). Er 
wordt geen activerende BRAF-, NRAS- of KIT-mutatie aange-
toond. Voor de start van pembrolizumab wordt een MRI-
scan van het cerebrum gemaakt. Hierop zijn enkele asympto-
matische hersenmetastasen zichtbaar. De  patiënt wordt 
verwezen voor stereotactische bestraling. Dit heeft effect op 
de bestaande hersenmetastasen, maar er ontstaan ook nieu-
we. Ook de metastasen buiten de hersenen breiden zich uit. 
Door een verslechterende conditie van de patiënt kan de be-
handeling met pembrolizumab niet worden vervolgd. Er zijn 
geen andere therapeutische mogelijkheden meer, en de 
 patiënt overlijdt 3 maanden na het starten van de behande-
ling.

FIGUUR 1. A. T1-gewogen MRI-scan van het cerebrum zon-

der contrast in november 2015 toont multipele, multifocale 

ruimte-innemende laesies. B. Op T1-gewogen MRI-opnames 

met contrast kleuren de laesies aan. C. In februari 2016 toont 

een T1-gewogen MRI-scan met contrast een afname van vrij-

wel alle laesies. D. CT-scan van het cerebrum zonder contrast 

toont een bloeding links hoog frontaal in een metastase. 



JA ARGANG120 JUNI20193 17

NEUROFARMACOTHERAPIE 96
SYSTEMISCHE THERAPIE
Tot 2011 werden hersenmetastasen van een melanoom 
voornamelijk lokaal behandeld met radiotherapie. Afhanke-
lijk van het aantal hersenmetastasen, de grootte, de klini-
sche toestand van de  patiënt en systemische behandelopties 
werd gekozen voor totale schedelbestraling of voor stereo-
tactische radiotherapie. Bij een beperkt aantal hersenmeta-
stasen (maximaal 3) met een maximale diameter van 3,5 
cm, een redelijke klinische toestand (Karnofsky performan-
ce score ≥70) en systemische stabiele ziekte werd en wordt 
gekozen voor stereotactische radiotherapie. Hiermee is de 
mediane overleving 5-11 maanden.3 Als een  patiënt hier niet 
voor in aanmerking komt, wordt veelal gekozen voor totale 
schedelbestraling, met een mediane overleving van 3-4 
maanden. Soms, bijvoorbeeld bij diagnostische onzekerheid 
of bij een enkele grote symptomatische hersenmetastase, is 
er een indicatie voor neurochirurgische resectie. Chemothe-
rapie (dacarbazine en temozolomide) werd in het verleden 
gebruikt, maar is weinig effectief gebleken.1 
Met de komst van nieuwe systemische behandelmogelijkhe-
den voor een gemetastaseerd melanoom zijn ook de moge-
lijkheden voor behandeling van hersenmetastasen uitge-
breid. De huidige systemische behandeling valt uiteen in 2 
grote groepen: doelgerichte therapie en immuuntherapie. In 
de oorspronkelijke studies werden  patiënten met hersenme-
tastasen uitgesloten. In recentere, veelal retrospectieve en 
fase II-studies is echter het effect van systemische behande-
ling op hersenmetastasen onderzocht. Hieronder volgt een 
korte beschrijving van de werking van de verschillende me-
dicamenten en hun effect op hersenmetastasen.

DOELGERICHTE THERAPIE (BRAF- EN MEK-REM-
MERS)
Vijftig procent van de melanomen heeft een BRAF-mutatie. 
BRAF is een serine/threonine-proteïnekinase dat de MAPK- 
cascade activeert (zie Figuur 2). Dit is een reeks celeiwitten 
die betrokken zijn bij de transcriptie, proliferatie en overle-
ving van de melanoomcel. De BRAF-mutatie zorgt ervoor 
dat deze route extra geactiveerd wordt.5 
Doelgerichte therapie richt zich op eiwitten in deze cascade. 
Het zijn proteïnekinaseremmers. De belangrijkste in de be-
handeling van het melanoom zijn dabrafenib, trametinib, 
vemurafenib en cobimetinib. Dabrafenib en vemurafenib 
remmen BRAF. Trametinib en cobimetinib zijn reversibele, 
selectieve remmers van mitogeengeactiveerde extracellulaire 
signaalgereguleerd kinase (MEK) 1 en 2. 
Uit preklinische studies blijkt dat dabrafenib en vemurafe-
nib de bloed-hersenbarrière niet volledig passeren: de con-
centratie in liquor is lager dan in bloed. Groei van metasta-
sen en radiotherapie leiden tot een verstoring van de 

bloed-hersenbarrière, en daarmee tot een hogere concentra-
tie van deze middelen in de liquor.6 Micrometastasen achter 
een intacte barrière worden niet aangepakt. Verder onder-
zoek naar medicatie die deze barrière passeert is noodzake-
lijk.7 
Op dit moment zijn de combinaties dabrafenib-trametinib 
en vemurafenib-cobimetinib geregistreerd voor  patiënten 
met een gemetastaseerd melanoom met een activerende 
BRAF-mutatie. De registratiestudies zijn alle verricht met 
deze middelen als eerstelijnsbehandeling, maar deze medi-
catie kan ook in latere lijnen worden ingezet. De optimale 
volgorde van behandeling is nog onderwerp van discussie. 
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FIGUUR 2. A. Aangrijpingspunten van doelgerichte therapie. 

BRAF- en MEK-remmers zorgen door remming van de mito-

geengeactiveerde proteïnekinase (MAPK)-cascade voor ver-

minderde tumorcelproliferatie en -dood (NRAS, BRAF, MEK 

en ERK zijn eiwitten in de MAPK-cascade). B. Bij immuunthe-

rapie wordt het antitumoreffect bereikt door het blokkeren 

van CTLA-4 en PD-1 op lymfocyten. MAPK=mitogeengeacti-

veerde proteïnekinase, RTK=receptortyrosinekinase, APC= 

antigeen presenterende cel, CTLA-4=cytotoxische T-lymfocyt 

antigeen-4, PD=’programmed death’. Met toestemming 

overgenomen van Elsevier.4
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In de dagelijkse praktijk wordt een keuze gebaseerd op de 
concentratie LDH in serum, de uitgebreidheid van de ziekte, 
de snelheid van ziekteprogressie en de aanwezigheid van 
hersenmetastasen. Kenmerkend voor de systeembehande-
ling is een snelle respons (binnen 1-2 weken) en een partiële 
dan wel complete remissie bij ongeveer 70% van de  patiënten 
na eerstelijnsbehandeling. De mediane duur van de respons 
van de systemische ziekte bedraagt voor beide combinaties 
circa 12 maanden.8-10

Dabrafenib is onderzocht in een fase II-studie, waarin 
 patiënten met een BRAF-mutatie en minimaal 1 hersenme-
tastase van 5-40 mm grootte werden behandeld.11 Er wer-
den 4 groepen onderzocht: de veel voorkomende BRAF-muta-
tie Val600Glu en minder voorkomende Val600Lys, beide 
onderverdeeld in 2 cohorten. Patiënten in cohort A hadden 
geen eerdere behandeling voor de hersenmetastasen gehad, 
en patiënten in cohort B hadden al wel lokale therapie 
(neurochirurgie, totale schedelbestraling of stereotactische 
bestraling) gehad. In de Val600Glu-groep was er in beide 
cohorten een respons (compleet dan wel partieel) van 39,2% 
(cohort A), en 30,8% (cohort B). De algehele overleving was 
33,1 weken (mediaan, cohort A) en 31,4 weken (mediaan, 
cohort B). De geschatte overleving bij 6 maanden voor beide 
groepen was 61%. Deze uitkomsten waren aanzienlijk beter 
dan voor patiënten met een Val600Lys-BRAF-mutatie. 

Vemurafenib is retrospectief onderzocht op het effect op her-
senmetastasen met een BRAF-mutatie.12 Een intracraniële 
respons (complete dan wel partieel) werd bereikt bij 55%. 
Hierbij was er geen verschil tussen patiënten die eerder be-
handeld waren voor de hersenmetastasen (met neurochirur-
gie, totale schedelbestraling of stereotaxie). De mediane al-
gehele overleving was 10,8 maanden, de progressievrije 
overleving 4,1 maanden en de geschatte 1-jaarsoverleving 
30,4%. 
In een fase II-studie, open-label, naar het effect van vemura-
fenib bij hersenmetastasen werd een respons gevonden bij 
18% (2 patiënten complete respons, 14 patiënten partieel) 
bij  patiënten die geen eerdere behandeling hadden gehad 
voor de hersenmetastasen.13 Deze respons hield 4,6 maan-
den (mediaan) aan bij  patiënten zonder eerdere therapie, en 
6,6 maanden indien ze wel eerder behandeld waren. 

IMMUUNTHERAPIE
Immuuntherapie voor melanomen bestaat uit 2 groepen: 
cytotoxische T-lymfocytantigeen-4 (CTLA-4)-remmers en 
PD-1 (‘programmed death’)-remmers. CTLA-4 remt de 
T-celactivatie, waardoor de tumorcellen ongeremd kunnen 
groeien. Remming van CTLA-4 door bijvoorbeeld ipilimu-
mab zorgt ervoor dat T-cellen weer geactiveerd worden en 

infiltreren in de tumoren, wat leidt tot tumorceldood (zie 
Figuur 2).14 
De PD-1-receptor remt middels de PD-ligand 1 (PD-L1) 
cytotoxische T-celactiviteit. Nivolumab en pembrolizumab 
binden aan de PD-1-receptor, waardoor binding met PD-L1 
en -L2 voorkomen wordt. T-cellen worden weer geactiveerd 
en een antitumorrespons kan tot stand komen. 
Bij immuuntherapie is het passeren van de bloed-hersenbar-
rière mogelijk minder van belang dan bij de doelgerichte the-
rapie: T-cellen die in het perifere bloed geactiveerd worden, 
kunnen wel in het centrale zenuwstelsel komen.15

Ipilimumab is onderzocht in een fase II-trial.16  Patiënten met 
asymptomatische hersenmetastasen en met symptomati-
sche hersenmetastasen, waarvoor corticosteroïden noodza-
kelijk waren, zijn in deze studie vergeleken. Van de asymp-
tomatische patiënten die geen corticosteroïden gebruikten, 
had 24% ziektecontrole (complete of partiële respons, of 
stabiele ziekte). Bij 16% was er een complete dan wel partië-
le respons. Deze getallen waren duidelijk lager in de groep 
met symptomatische hersenmetastasen waarvoor cortico-
steroïden werden gebruikt, namelijk 10% en 5%. Ook de 
mediane overleving verschilde duidelijk tussen beide groe-
pen: 7 maanden bij asymptomatische versus 3,7 maanden 
bij symptomatische patiënten. De algehele overleving na 6 
maanden was 55 versus 38%, en na 24 maanden 26 versus 
10%. 
Over pembrolizumab zijn weinig data bekend van  patiënten 
met hersenmetastasen bij een melanoom. Er zijn meerdere 
studies gaande. Vroege resultaten van een fase II-studie met 
18  patiënten met een melanoom, toont bij 4  patiënten (zon-
der BRAF-mutatie) een partiële respons. De respons duurde 
4-10 maanden, maar was nog gaande ten tijde van de vroege 
analyse. Van de  patiënten die niet reageerden op de behan-
deling bleven 2 stabiel en hadden 8 progressieve ziekte.17 

COMBINATIEBEHANDELING 
Een recente review biedt een overzicht van resultaten van 
gecombineerde therapie: immuuntherapie dan wel doelge-
richte therapie met stereotactische radiotherapie.18 De stu-
dies zijn voornamelijk retrospectief, en heterogeen. De com-
binaties van anti-CTLA-4/BRAF-remmers/anti-PD-1 en 
stereotactische radiotherapie lijken een verbeterde intracra-
niële ziektecontrole te geven. De volgorde van deze therapie-
en is niet duidelijk. Naast stereotactische radiotherapie 
wordt ook totale schedelbestraling toegepast indien er >4 
metastasen zijn. Dit heeft geen effect op de mediane overle-
ving.19 Bestraling in combinatie met ipilimumab bood even-
min significante verbetering van de mediane overleving in 
een kleine groep van 37 patiënten.20



JA ARGANG120 JUNI20193 19

NEUROFARMACOTHERAPIE 98

RADBOUDUMC
In het Radboudumc zijn tussen 2014 en 2016 40  patiënten 
behandeld met (a)symptomatische hersenmetastasen bij 
een melanoom (zie Tabel 1). Meer dan de helft had een 
BRAF-mutatie (57%). De tijd tot het diagnosticeren van de 
hersenmetastasen vanaf bekend zijn van stadium IV-me-
lanoom was langer bij patiënten met asymptomatische her-
senmetastasen (gemiddeld 6 maanden, versus 3,9 maanden 
voor symptomatische hersenmetastasen). Focale uitval en/of 
hoofdpijn waren de belangrijkste symptomen die aanleiding 
waren voor het verrichten van beeldvormend onderzoek.

TABEL 1. Kenmerken van patiënten die tussen 
2014 en 2016 zijn behandeld in het Radboudumc 
vanwege hersenmetastasen van een melanoom.

Symp-
tomatisch 
(n=19)

Asymp-
tomatisch 
(n=21)

Basiskarakteristieken

Geslacht
Vrouw 
Man

7 
12

8 
13

Leeftijd bij hersenmetastasen 
(gemiddeld; spreiding)

50,6 (19-78) 56,8 (51-74)

Melanoom

BRAF-mutatie aanwezig
Ja 
Nee 
Onbekend

11 
7 
1

 
13 
6 
2

Tijd stadium IV tot  cerebrale 
metastasen (gemiddeld, 
maanden, spreiding)

3,9 (0-14) 6 (0-24)

Aantal hersenmetastasen
1  
2-3 
4-10 
>10

 
8 (42%) 
1 (5%) 
7 (37%) 
3 (16%)

5 (24%) 
6 (29%) 
7 (33%) 
3 (14%)

Symptomen cerebrale  
metastasen
Focale uitval 
Hoofdpijn 
Epilepsie

10 (53%) 
10 (53%) 
4 (21%)

Niet van 
toepassing

TABEL 2. Behandeling van patiënten die tussen 
2014 en 2016 zijn behandeld in het Radboudumc 
vanwege hersenmetastasen van een melanoom.

Symptomatisch 
(n=19)

Asymp-
tomatisch 
(n=21)

Eerste behandeling systemisch (na bekend zijn hersen-
metastasen)

Ipilimumab 12 (63%) 11 (52%)

Pembrolizumab 3 (16%) 6 (28%)

Vemurafenib 1 (5%) 2 (9%)

Dabrafenib met/zonder 
trametinib

3 (16%) 2 (9%)

Eventuele vervolg-
behandeling 

n=9 n=11

Ipilimumab 1 (11%) 3 (27%)

Pembrolizumab 6 (67%) 4 (36%)

Vemurafenib 2 (22%) 2 (18%)

Dabrafenib met/zonder 
trametinib

2 (22%) 6 (55%)

Lokale behandeling hersenmetastasen

Totale schedelbestraling 14 (73%) 13 (62%)

Stereotactische  
bestraling

4 (21%) 7 (33%)

Operatie 4 (21%) -

Tijdstip bestraling

<1 week 4 2

<2 weken 3 6

<1 maand 3

1-3 maanden 8 7

4-6 maanden 2

>6 maanden 2

Initiële radiologische respons cerebrale metastasen op 
initiële behandeling, symptomatische patiënten

Verbe-
tering

Stabiel Progressie/ 
geen follow- 
up mogelijk

Ipilimumab 1 4 7

Pembrolizumab 1 2

Vemurafenib 1

Dabrafenib met/zonder 
trametinib

2 1

Initiële radiologische respons cerebrale metastasen op 
initiële behandeling, asymptomatische patiënten

Verbe-
tering

Stabiel Progressie/ 
geen follow- 
up mogelijk

Ipilimumab 2 8

Pembrolizumab 4 3

Vemurafenib 1 2

Dabrafenib met/zonder 
trametinib

1 1

TABEL 3. Overleving van de patiënten die tussen 
2014 en 2016 zijn behandeld in het Radboudumc 
vanwege hersenmetastasen van een melanoom.

Symptoma-
tisch (n=19)

Asymptoma-
tisch (n=21)

Overleving (mediaan, maanden, spreiding)

Vanaf stadium IV 11 (3-47) 15 (3-39) 

Vanaf hersenmetastasen 10 (0-47) 12 (2-27)
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Bij 5 patiënten werd in (een deel van) de metastasen een 
hemorragische component gezien. De aantallen zijn te klein 
om te correleren aan de respons op therapie, maar is in eer-
dere literatuur geen significante prognostische factor geble-
ken, onafhankelijk van de soort behandeling.21

Een overzicht van de behandeling van de patiënten staat in 
Tabel 2. De meeste patiënten werden primair behandeld met 
immuuntherapie (78%; hoofdzakelijk ipilimumab, minder 
frequent pembrolizumab). Bij 20% werd primair behandeld 
met doelgerichte therapie. Ook na het falen van de eerste-
lijnstherapie is er vaker behandeld met immuuntherapie. Bij 
asymptomatische  patiënten werd vaker, maar niet statistisch 
significant, een radiologische respons gezien ten opzichte 
van de symptomatische  patiënten (7/21 (30%) versus 3/19 
(16%), p=0,30). Dit gebeurde het meest frequent bij gebruik 
van pembrolizumab. 

Het grootste deel van de patiënten ontving ook lokale be-
handeling, vooral totale schedelbestraling. De bestraling 
vond meestal plaats <3 maanden na het stellen van de diag-
nose. Tijdens de bestraling werd de immuuntherapie of 
doelgerichte therapie tijdelijk gestaakt.

De mediane overleving bedroeg 10 maanden na het stellen 
van de diagnose hersenmetastasen in de groep met sympto-
matische hersenmetastasen, ten opzichte van 12 maanden 
in de asymptomatische groep (zie Tabel 3). In beide groepen 
zijn enkele uitschieters naar boven, met als langste een over-
leving van 47 maanden sinds het aantonen van de hersen-
metastasen. Deze  patiënt had een solitaire symptomatische 
hersenmetastase. Hij werd behandeld met stereotactische 
bestraling en nadien gedurende 1 jaar en 3 maanden met 
ipilimumab, waarop hij zowel intra- als extracranieel een 
partiële respons had. Bij geringe progressie extracranieel 17 
maanden later werd gestart met pembrolizumab gedurende 
11 maanden, waarna de ziekte stabiel bleef. Zeven maanden 
na het instellen van een therapiepauze was er nog steeds 
sprake van stabiele ziekte. 

CONCLUSIE
Immuuntherapie en doelgerichte therapie leiden tot een lan-
gere overleving van patiënten met een gemetastaseerd me-
lanoom. Het frequent optreden van hersenmetastasen in 
deze  patiëntengroep is echter een groot probleem, zowel ten 
aanzien van de morbiditeit, alsook de beperking in overle-
ving. Naast lokale behandeling van de hersenmetastasen 
behoort behandeling met systemische immuuntherapie en 
doelgerichte therapie tegenwoordig tot de mogelijkheden. Er 
zijn veel studies gaande, waarin ook  patiënten met hersen-
metastasen betrokken worden. Vooralsnog worden de beste 
resultaten beschreven bij  patiënten bij wie de hersenmeta-
stasen nog geen klachten geven. Dit komt overeen met de 
ervaring in het Radboudumc. Aanhoudende responsen wor-
den echter beschreven, ook bij symptomatische  patiënten. 
De patiëntenpopulatie in de dagelijkse praktijk is echter he-
terogeen en er zijn steeds nieuwe middelen beschikbaar, 
waardoor harde conclusies uit de Radboudumc-populatie 
niet kunnen worden getrokken. Met de huidige behandel-
mogelijkheden kunnen hersenmetastasen van een me-
lanoom echter nog niet afdoende worden behandeld. Com-
binaties van systemische behandelmogelijkheden en 
radiotherapie kunnen hierin wellicht verbetering brengen. 
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