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melanoom. In de CheckMate 037-studie is nivolumab ver-
geleken met chemotherapie bij patiënten met progressie van 
ziekte na behandeling met ipilimumab.2 In de CheckMate 
066-studie is nivolumab vergeleken met dacarbazine in de 
eerstelijns behandeling van patiënten met een gevorderd 
melanoom zonder BRAF-mutatie.3 In de CheckMate 
067-studie is nivolumab vergeleken met ipilimumab en 
combinatiebehandeling met nivolumab en ipilimumab in de 
eerstelijns behandeling van gevorderd melanoom.4

Nivolumab werd in deze studies gegeven in een dosis van 
3 mg/kg elke 2 weken. Vereiste voor deelname aan de studies 
was een goede performance (ECOG 01). Patiënten met 
actieve hersenmetastasen, een primair uveamelanoom of 
een actieve autoimmuunziekte werden geëxcludeerd. De 
behandeling werd in de drie studies gecontinueerd tot aan 
het optreden van ziekteprogressie volgens RECIST (versie 
1.1) of onacceptabele toxiciteit. Het was toegestaan om 
 patiënten met klinisch voordeel en acceptabele bijwerkingen 
na vastgestelde progressie door te behandelen met nivolumab. 
Responsevaluatie werd gepland na 9 weken (12 weken in de 
CheckMate 067-studie), vervolgens elke 6 weken in het 
 eerste jaar en daarna elke 12 weken tot aan ziekteprogressie, 
overlijden of terugtrekken uit de studie.

Nivolumab versus chemotherapie na ipilimumab
CheckMate 037 is een fase III-studie (open-label en multi-
center) waarin werd gerandomiseerd (2:1) tussen nivolumab 
en chemotherapie elke 3 weken (dacarbazine 1.000 mg/m2 
of carboplatine AUC6 plus paclitaxel 175 mg/m2 naar keus 
van de lokale onderzoeker). Randomisatie werd gestratifi-
ceerd naar PD-L1-status, BRAF-mutatiestatus en klinisch 
effect van de eerdere behandeling met ipilimumab. 
 Geïncludeerd werden patiënten met progressie na eerdere 
behan deling met ipilimumab en (indien geïndiceerd) een 
BRAF-remmer.
Het in de publicatie gepresenteerde – ongebruikelijke –  
(co)primaire eindpunt van de studie was het aandeel patiënten 
met een objectieve respons (in de nivolumab-arm en in de 
chemotherapie-arm). Het tweede primaire eindpunt van de 
studie, OS, zal in een later stadium (na een langere follow-up) 
worden geëvalueerd. Secundaire eindpunten waren PFS en 
kwaliteit van leven en de predictieve waarde van PD-L1 voor 
respons en overleving. De analyse werd volgens protocol 

Introductie
Tot 5 jaar geleden waren er nauwelijks systemische behan-
delopties voor gevorderd (niet-resectabel of gemetastaseerd) 
melanoom. Behandeling met hoge dosis interleukine (bij 
geselecteerde patiënten) of dacarbazine gaven respons
percentages van 10 tot 15 procent, met in zeldzame gevallen 
een langdurige remissie.
In 2011 werd ipilimumab positief beoordeeld door de com-
missie BOM. Tweedelijns behandeling met ipilimumab- 
monotherapie geeft ten opzichte van vaccinatie een mediane 
overlevingswinst van 3,6 maanden en een langetermijnover-
leving van ongeveer 20 procent. In 2014 werd ipilimumab 
voor de eerste lijn geregistreerd en hebben de 14 melanoom-
centra gezamenlijk een richtlijn geformuleerd. Vemurafenib 
(beoordeeld in 2012) en dabrafenib (beoordeeld in 2014) 
geven bij patiënten met gevorderd melanoom met een aan-
getoonde BRAF V600-mutatie in vergelijking met dacarbazine 
een significante verbetering van totale overleving (OS) en 
progressievrije overleving (PFS).
Nivolumab is een volledig humaan monoklonaal antilichaam 
dat bindt aan de PD-1-receptor (programmed death 1). 
Nivolumab blokkeert de binding van de PD-1-receptor met 
PD-L1 en PD-L2 (programmed death ligand 1 en 2) en 
onderbreekt hiermee een negatief regulerend signaal voor 
T-celactivatie en -proliferatie. Een fase I-studie met nivolumab 
toonde een acceptabele toxiciteit en voor patiënten met 
melanoom een responskans van 31 procent, met een mediane 
responsduur van 2 jaar.1

1. Kankersoort en lijn van behandeling
Nivolumab is in Europa geregistreerd als monotherapie voor 
de behandeling van gevorderd melanoom.

2. Vergelijking met de referentiebehandeling
in Nederland
Medicamenteuze behandelopties van gevorderd melanoom 
zijn ipilimumab, dacarbazine en – indien er sprake is van 
een BRAF V600-mutatie – vemurafenib of dabrafenib.

3. Methode en kwaliteit van de studie en
effectiviteit van de behandeling
In drie gepubliceerde fase III-studies is gekeken naar de 
waarde van nivolumab bij de behandeling van gevorderd 
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Nivolumab bij niet-resectabel of gemetastaseerd melanoom

Zorginstituut Nederland nog geen beoordeling

Add-on beschikbaar

Totale behandelkosten niet bekend

gerandomiseerd: 210 patiënten in de nivolumabarm en 208 
patiënten in de dacarbazinearm. Op moment van analyse 
was er een followup van minimaal 5,2 maanden en maximaal 
16,7 maanden. De OS was significant langer in de nivolumab 
arm dan in de dacarbazinearm (HR: 0,42; 99,79% BI: 0,25
0,73; P < 0,001). De mediane OS werd niet bereikt in de 
nivolumabarm en was 10,8 maanden (95% BI: 9,312,1) in 
de dacarbazine-arm. De 1-jaarsoverleving was respectieve-
lijk 72,9 procent (95% BI: 65,578,9) en 42,1 procent (95% 
BI: 33,050,9). Ook de PFS was significant langer in de 
 nivolumabarm dan in de dacarbazinearm (HR: 0,43; 95% 
BI: 0,340,56; P < 0,001). De mediane PFS was 5,1 maanden 
(95% BI: 3,510,8) in de nivolumabarm en 2,2 maanden 
(95% BI: 2,12,4) in de dacarbazinearm. De objectieve 
 responskans was 40,0 procent (95% BI: 33,347,0) in de 
nivolumabarm tegen 13,9 procent (95% BI: 9,519,4) in de 
dacarbazine-arm (OR: 4,06; P < 0,001). De kans op respons 
in de nivolumabarm was 52,7 procent (95% BI: 40,864,3) 
bij een positieve PDL1status en 33,1 procent (95% BI: 25,2
41,7) bij een negatieve of onbepaalde PD-L1-status.

Nivolumab versus ipilimumab in de eerste lijn
CheckMate 067 is een dubbelblinde fase III-studie (multi-
center) waarin werd gerandomiseerd (1:1:1) tussen nivolu-
mab (met placebo voor ipilimumab), 4 doses ipilimumab 
3 mg/kg elke 3 weken (met placebo voor nivolumab) of de 
combinatie van beide middelen. De combinatie-arm zal hier 
niet worden besproken aangezien nivolumab (nog) niet is 
geregistreerd voor combinatiebehandeling. Randomisatie 
werd gestratificeerd naar PDL1status, BRAFmutatiestatus 
en TNMMstadium. Geïncludeerd werden patiënten met 
een niet eerder palliatief systemisch behandeld gevorderd 
melanoom. De coprimaire eindpunten waren OS en PFS. 
Data met betrekking tot PFS zijn recentelijk gepubliceerd. 
Secundaire eindpunten waren objectieve responskans, 
 veiligheid en de predictieve waarde van PD-L1 voor de 
 uitkomstparameters.
Bij het ontwerp van de studie werd een inclusie van ongeveer 
915 patiënten gepland. De verwachting was dat hiermee het 
aantal events na een follow-up van ten minste 9 maanden 
voldoende zou zijn om met 83 procent power en een twee-

verricht nadat er van 120 patiënten in de nivolumabarm 
een follow-up was van ten minste 24 weken.
Tussen december 2012 en januari 2014 werden 405 patiënten 
geïncludeerd. In totaal 31 van de 133 geïncludeerde en voor 
chemotherapie gerandomiseerde patiënten hebben geen 
 studiemedicatie ontvangen. Bij 22 patiënten was dit omdat 
zij hun toestemming introkken. In totaal 4 van de 272 
 geïncludeerde en voor nivolumab gerandomiseerde patiënten 
hebben geen studiemedicatie ontvangen. De in de publicatie 
beschreven analyse omvatte 120 patiënten behandeld met 
nivolumab en 47 patiënten behandeld met chemotherapie. 
De uitgangskarakteristieken van de behandelgroepen waren 
grotendeels vergelijkbaar. Patiënten in de nivolumabarm 
hadden vaker een verhoogd LDH (51 versus 35 procent) en 
vaker hersenmetastasen in de voorgeschiedenis (19 versus 
14 procent). Patiënten in de chemotherapie arm waren 
vaker ook voorbehandeld met immunotherapie anders dan 
ipilimumab (26 versus 14 procent).
Op moment van analyse bedroeg de mediane follow-up 
8,4 maanden. Een objectieve respons werd vastgesteld bij 
38 van de 120 patiënten (31,7 procent; 95% BI: 23,540,8) in 
de nivolumabarm en bij 5 van de 47 patiënten (10,6 procent; 
95% BI: 3,523,1) in de chemotherapiearm. De  mediane 
PFS was 4,7 maanden (95% BI: 2,36,5) in de nivolumab 
arm en 4,2 maanden (95% BI: 2,16,3) in de chemotherapie 
arm. De 6maands PFS was respectievelijk 48  procent (95% 
BI: 3856) en 34 procent (95% BI: 1851).

Nivolumab versus dacarbazine in de eerste lijn
CheckMate 066 is een dubbelblinde fase III-studie (multi-
center) waarin werd gerandomiseerd (1:1) tussen nivolumab 
(plus placebo elke 3 weken) en dacarbazine 1.000 mg/m2 
elke 3 weken (plus placebo elke 2 weken). Randomisatie 
werd gestratificeerd naar PDL1status en TNMMstadium. 
Geïncludeerd werden patiënten met een niet eerder pallia-
tief systemisch behandeld gevorderd melanoom zonder 
BRAF-mutatie. Het primaire eindpunt van de studie was OS. 
Secundaire eindpunten waren PFS, objectieve responskans 
en de predictieve waarde van PD-L1 voor OS.
In juni 2014 werd de studie op last van de data monitoring 
committee voortijdig gedeblindeerd. Patiënten in de dacar-
bazine-arm mochten worden overgezet op nivolumab. 
De studieresultaten van voor de deblindering zullen worden 
gerapporteerd. Omdat het een voorziene, maar niet- 
geplande interimanalyse betreft, wordt de grens voor 
 statistische significantie vastgesteld met de Lan-DeMets 
 Alpha-Spending Function met de O’Brien-Fleming 
Approach. Als gevolg moeten log-rank P-waarden voor het 
primaire eindpunt kleiner zijn dan 0,0021, wat correspon-
deert met een 99,79 procent betrouwbaarheidsinterval.5

Tussen januari 2013 en februari 2014 werden 418 patiënten 
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in de ipilimumab-arm. De objectieve responskans was 43,7 
procent (95% BI: 38,149,3) in de nivolumabarm en 19,0 
procent (95% BI: 14,923,8) in de ipilimumabarm (OR: 
3,40; P < 0,001). Een langere PFS met nivolumab in ver-
gelijking met ipilimumab werd gezien in alle vooraf gedefini-
eerde subgroepen. In de nivolumab-arm was de mediane 
PFS 14,0 maanden (95% BI: 9,1niet bereikt) en de respons-
kans 57,5 procent (95% BI: 45,968,5) bij een positieve 
PD-L1-status. Bij een negatieve PD-L1-status was dit respec-
tievelijk 5,3 maanden (95% BI: 2,87,1) en 41,3 procent (95% 
BI: 34,6-48,8).

4. Bijwerkingen en impact van de behandeling
In de drie beschreven studies werden bijwerkingen gescoord 
volgens de NCI-CTC-criteria (versie 4.0). Gegevens met 
betrekking tot kwaliteit van leven zijn niet beschikbaar.

zijdige alfa van 0,005 een hazard ratio van 0,71 voor afname 
van recidiefziekte of overlijden te kunnen vast stellen.
Tussen juli 2013 en maart 2014 werden 945 patiënten 
gerandomiseerd, waarvan 316 patiënten in de nivolumab 
arm en 315 patiënten in de ipilimumabarm. De uitgangs
karakteristieken van de behandelgroepen waren vergelijk-
baar. Van de geïncludeerde patiënten had 58,0 procent 
stadium M1c, 36,1 procent een verhoogd LDH, 31,5 procent 
een BRAF-mutatie en 23,6 procent een positieve PD-L1-status. 
Op moment van analyse varieerde de mediane follow-up in 
de drie onderzoeksgroepen van 12,2 tot 12,5 maanden.
De gegevens over de OS zijn momenteel nog niet bekend.  
De PFS was significant langer in de nivolumabarm dan in 
de ipilimumabarm (HR: 0,57; 99,5% BI: 0,430,76;  
P < 0,001). De mediane PFS was 6,9 maanden (95% BI: 4,3
9,5) in de nivolumabarm en 2,9 maanden (95% BI: 2,83,4) 

Tabel 1. Resultaten CheckMate 037, CheckMate 066 en CheckMate 067 afgezet tegen PASKWIL-criteria

Palliatief, effectiviteit
vs chemotherapie, na ipilimumab
• winst progressievrije overleving geen gegevens ?

(> 2 maanden; HR < 0,7)  

vs dacarbazine, eerste lijn
•  winst totale overleving niet bereikt vs 10,8 maanden  +

(> 2 maanden; HR < 0,7) HR: 0,42; 99,79% BI: 0,25-0,73; P < 0,001 +
• winst progressievrije overleving 5,1 vs 2,2 maanden +

(> 2 maanden; HR < 0,7) HR: 0,43; 95% BI: 0,34-0,56; P < 0,001 +

vs ipilimumab, eerste lijn
• winst progressievrije overleving 6,9 vs 2,9 maanden +

(> 2 maanden; HR < 0,7) HR: 0,57; 99,5% BI: 0,43-0,76; P < 0,001 +

Bijwerkingen
• lethaal < 5% 1 patiënt overleden in 3 studies +
• acuut, ernstig < 25% 9% - 16,3% +
•  chronisch < 10%   ?

Kwaliteit van leven
• geen ernstige deterioratie geen formele analyse verricht ?

Impact van behandeling 
• acceptabele behandellast + +

Level of evidence 2 fase III-studies +

Kosten € 7.534,18 per 4 weken
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behandeld met nivolumab hebben in alle drie de studies een 
hogere kans op respons en een langere PFS dan PD-L1- 
negatieve tumoren. Voor de klinische praktijk heeft dit voor-
alsnog geen consequenties.
De (optimale) duur van behandeling met nivolumab is 
onduidelijk. In de drie studies werd nivolumab gecontinu-
eerd tot aan ziekteprogressie of onacceptabele toxiciteit. De 
follow-upduur in de gepubliceerde analyses is kort. Ten tijde 
van analyses werd een aanzienlijk deel van de patiënten 
 (37-47 procent) nog behandeld met nivolumab.
De eventuele meerwaarde van combinatiebehandeling met 
nivolumab en ipilimumab is hier niet besproken. Nivolumab 
is niet geregistreerd voor combinatiebehandeling.

5. Kosten
De kosten van nivolumab bedragen bij het in deze studies 
gebruikte toedieningsschema voor een patiënt van 80 kg 
7.534,18 euro per 4 weken (bron: www.medicijnkosten.nl 
d.d. 14 september 2015). De gemiddelde of mediane behan-
delduur is niet duidelijk.

Conclusie
Nivolumab als monotherapie bij niet-resectabel of gemeta-
staseerd melanoom resulteert in de eerste lijn in vergelijking 
met dacarbazine in een toegenomen PFS (HR: 0,42; 99,79% 
BI: 0,250,73) en OS (mediaan 2,9 maanden; HR: 0,43; 95% 
BI: 0,340,56), en in vergelijking met ipilimumab in een toe-
genomen PFS (mediaan 4,0 maanden; HR: 0,57; 99,5% BI: 
0,43-0,76). Van de vergelijkende studie tussen nivolumab en 
ipilimumab zijn de gegevens van de OS nog niet beschik-
baar. Deze resultaten voldoen aan de PASKWIL-criteria voor 
een positief advies. Ñ
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In alle drie de studies is het totaal aantal gerapporteerde bij-
werkingen in de nivolumab-arm vergelijkbaar met dat van 
de controlegroepen. De incidentie van graad 3-4 bijwerkin-
gen is steeds lager in de nivolumab-arm (9-16,3 procent) 
dan in de controlegroepen. De meest voorkomende bijwer-
kingen gerelateerd aan nivolumab zijn vermoeidheid (19,9-
34,2 procent), jeuk (17,0-18,8 procent), diarree (16,0-19,2 
procent), huiduitslag (15,025,9 procent) en misselijkheid 
(13,116,5 procent). Het percentage patiënten dat de behan-
deling met nivolumab staakte vanwege bijwerkingen was 
3 tot 7,7 procent. De incidentie van graad 3-4 immuun-
systeem activeringsgerelateerde bijwerkingen was laag en 
deze bijwerkingen konden in de meeste gevallen snel wor-
den verholpen door uitstel van behandeling met nivolumab 
en/of de toediening van glucocorticoïden. In de beschreven 
studies is 1 patiënt overleden aan de gevolgen van een 
nivolumab- gerelateerde bijwerking (neutropenie).

Discussie
Bij patiënten met een niet eerder palliatief systemisch 
behandeld gevorderd melanoom geeft nivolumab in vergelij-
king met dacarbazine een langere mediane OS (niet bereikt 
versus 10,8 maanden; HR: 0,42; 99,79% BI: 0,250,73;  
P < 0,001), hogere responskans (40,0 versus 13,9 procent; 
OR: 4,06; P < 0,001) en langere mediane PFS (5,1 versus 
2,2 maanden; HR: 0,43; 95% BI: 0,340,56; P < 0,001). In 
vergelijking met ipilimumab geeft nivolumab een langere 
mediane PFS (6,9 versus 2,9 maanden; HR: 0,57; 99,5% BI: 
0,43-0,76; P < 0,001) en hogere responskans (43,7 versus 
19,0 procent; OR: 3,40; P < 0,001). De gegevens over het 
coprimaire eindpunt OS van deze studie zijn momenteel nog 
niet bekend. Nivolumab geeft minder (ernstige) toxiciteit 
dan dacarbazine of ipilimumab. Deze resultaten voldoen aan 
de PASKWIL-criteria voor een positief advies.
Bij patiënten met een reeds met ipilimumab behandeld 
gevorderd melanoom geeft nivolumab een kans op respons 
van 31,7 procent (95% BI: 23,540,8) en een mediane PFS 
van 4,7 maanden (95% BI: 2,36,5). Chemotherapie geeft 
een kans op respons van 10,6 procent (95% BI: 3,523,1) en 
een mediane progressievrije overleving van 4,2 maanden 
(95% BI: 2,16,3). De beide studiearmen van deze specifieke 
studie worden descriptief en niet statistisch met elkaar ver-
geleken. De thans beschikbare resultaten van de CheckMate 
037-studie kunnen daarom niet worden beoordeeld volgens 
de PASKWIL-criteria.
Subgroepanalyses tonen geen predictieve waarde aan voor 
de effectiviteit van nivolumab voor BRAFmutatiestatus, 
LDH-waarde of TNM-M-stadium. PD-L1-positieve tumoren 
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