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het centraal zenuwstelsel (CZS), onverminderd aanwezig. 
Lorlatinib, een ALKTKI van de derde generatie, toonde een 
goede effectiviteit in fase I- en II-studies na falen van een 
ALKTKI van de eerste en tweede generatie, met name ook 
in het CZS. Lorlatinib werd in eerste instantie dan ook 
geregistreerd als tweedelijnsbehandeling na falen van een 
ALKTKI van de eerste of tweede generatie. 
In de hier te bespreken CROWNstudie, een gerandomi seerde 
fase IIIstudie (open label), wordt behandeling met lorlatinib 
vergeleken met crizotinib als eerstelijnsbehandeling voor 
lokaal gevorderd of gemetastaseerd NSCLC met een ALK
herschikking.5 De EMA heeft lorlatinib recentelijk geautori
seerd als eerstelijnsbehandeling voor patiënten met lokaal 
gevorderd of gemetastaseerd NSCLC met een ALKherschikking.

1. Kankersoort en lijn van behandeling
Eerstelijnsbehandeling met lorlatinib werd vergeleken 
met crizotinib bij patiënten met een lokaal gevor derd of 
gemetastaseerd ALKpositief NSCLC.

2. Vergelijking met de referentiebehandeling 
in Nederland
In Nederland was ten tijde van de start van de CROWN
studie crizotinib de standaardbehandeling. De referentie
behande ling is dan ook vergelijkbaar met de Nederlandse 
situatie. Inmiddels zijn alectinib en brigatinib, TKI’s van de 
tweede generatie, de standaard eerstelijnsbehandeling 
geworden.

Inleiding
De diagnose nietkleincellig longcarcinoom (NSCLC) wordt 
in Nederland jaarlijks bij bijna 10.000 mensen gesteld. 
Bij diagnose komt meer dan 40 procent van de patiënten 
niet meer in aanmerking voor een curatieve behandeling. 
Daarnaast krijgt 40 tot 50 procent van de patiënten die 
eerder in opzet curatief zijn behandeld in de loop van de tijd 
afstandsmetastasen (Dutch Lung Cancer Audit 2019). 
Ongeveer 4 procent van de NSCLC-patiënten heeft bij 
diagnose een herschikking in het anaplastisch lymfoom
kinasegen (ALKgen). Deze vorm van longcarcinoom is in 
het algemeen erg gevoelig voor een behandeling met een 
ALKtyrosinekinaseremmer (ALKTKI).
Crizotinib, een ALKTKI van de eerste generatie, gaf een over
levingsvoordeel in de eerste lijn ten opzichte van de standaard
chemotherapie1 en werd dan ook de eerste behandeloptie 
(advies commissie BOM in maart 2016). Ceritinib, een ALK-
TKI van de tweede generatie, gaf ook voordeel in de eerste 
lijn ten opzichte van chemotherapie2 (advies commissie BOM 
in oktober 2018). Nadien bleken ALK-TKI’s van de tweede 
generatie, zoals alectinib3 en brigatinib4, superieur ten 
opzichte van crizotinib en werden deze middelen de eerste 
behandeloptie (adviezen commissie BOM in respectievelijk 
september 2018 en augustus 2020). De 5-jaarsoverleving 
van patiënten met een lokaal gevorderd of gemetastaseerd 
ALKpositief NSCLC is inmiddels hoger dan 60 procent 
(Awad, Proc ASCO 2021). Ondanks de betere effectiviteit 
van deze middelen blijft de kans op progressie, zeker ook in 
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geblindeerde beoordelaars. Secundaire eindpunten waren 
PFS bepaald door de onderzoeker zelf, totale overleving 
(OS), responskans, intracraniële respons en veiligheid.
Om een verbetering van PFS van 11 maanden met crizotinib 
naar 18 maanden met lorlatinib vast te kunnen stellen, 
waren er 280 patiënten nodig om met 90 procent power en 
een eenzijdige alfa van 0,025 een hazard ratio (HR) van 
0,611 te verkrijgen. Hierbij was er een groep-sequentieel 
design met LanDeMetsalfaverdeelsleutel en O’Brien
Fleminggrenzen om het betrouwbaarheidsinterval te 
berekenen. Een interim-analyse was gepland na 75 procent 
van de 177 verwachte events (progressie of overlijden), met 
een berekende alfa van 0,0081. OS werd hiërarchisch getest 
indien het primaire eindpunt PFS statistisch significant was. 
Effectiviteit werd berekend op basis van het intention to 
treat-principe voor alle gerandomiseerde patiënten.

4. Effectiviteit van de behandeling afgezet tegen 
de bijwerkingen en impact van de behandeling
Tussen mei 2017 en februari 2019 werden 296 patiënten 
gerandomiseerd in 104 centra in 23 landen. Hiervan werden 
149 patiënten gerandomiseerd voor behandeling met 
lorlatinib; zij werden allemaal behandeld. Van de 147 
patiënten toe gewezen aan crizotinib startten 142 patiënten. 
De overige 5 patiënten werden niet behandeld om niet 
genoemde redenen. De uitgangskarakteristieken in beide 
groepen waren vergelijkbaar, de gemiddelde leeftijd was 
ongeveer 57 jaar, ongeveer 60 procent was vrouw, ongeveer 
60 procent had nooit gerookt, 40 procent had een ECOG-
performance status van 0 en 55 procent van 1, ongeveer 
95 procent had stadium IV-ziekte en 44 procent was van 
Aziatische afkomst. Bij baseline hadden 38 patiënten 
(26 procent) in de lorlatinib-groep hersenmetastasen en 40 
patiënten (27 procent) in de crizotinib-groep. Respectievelijk 
6 en 7 procent van de patiënten was eerder bestraald voor 
hersenmetastasen. 

3. Methode en kwaliteit van de studie
CROWN is een internationale gerandomiseerde fase III
studie (open label) voor patiënten met een lokaal gevorderd 
of gemetastaseerd NSCLC met een ALKherschikking. 
Er kon sprake zijn van een primaire diagnose of een 
gemetastaseerd recidief na eerdere lokale behandeling. 
De ALKpositiviteit moest worden vastgesteld met de 
VENTANA ALK (D5F3) CDx Assay. Eerdere behandeling 
voor gemetastaseerde ziekte was niet toegestaan. 
Patiënten met asymptomatische metastasering in het 
CZS (wel of niet behandeld) konden deelnemen aan de 
studie. Overige inclusiecriteria waren een leeftijd boven de 
18 of 20 jaar (afhankelijk van lokale wet geving), ECOG-
performance status tussen 0 en 2 en meetbare extracraniële 
ziekte volgens RECIST 1.1.
Patiënten werden 1:1 gerandomiseerd tussen lorlatinib 
(1 d.d. 100 mg per os) en crizotinib (2 d.d. 250 mg per os). 
Er werd gestratificeerd op de aanwezigheid van hersen-
metastasering (ja versus nee) en etnische afkomst (Aziatisch 
versus niet-Aziatisch). Een cyclus bestond uit 28 dagen. 
Dosisreducties waren toegestaan voor beide behandelingen. 
De behandeling werd voortgezet tot aan progressie of 
onacceptabele bijwer kingen. Per protocol was crossover 
niet toegestaan. 
Voor randomisatie werd een CTscan of MRIscan van 
thorax, abdomen en bekken gemaakt, en een MRIscan van 
het cerebrum. De respons (inclusief MRIscan van het 
cerebrum) werd elke 8 weken bepaald volgens RECIST 1.1 
en beoordeeld door een onafhankelijke onderzoeker. 
Daarnaast werd er ook regelmatig een ECG en echocardio
grafie verricht. Patiëntgerapporteerde uitkomsten 
werden vastgelegd op baseline en alle followupmomenten. 
Bijwerkingen werden geclassificeerd volgens de 
CTCAE 4.03.
Het primaire eindpunt van de studie was progressievrije 
overleving (PFS), die werd bepaald door onafhankelijke 

G
edow

nload van https://m
edischeoncologie.nl/ op 23-05-2023 om

 04:56. C
opyright (C

) 2023 B
P

M
 M

edica.



31
medische oncologie

maart 2022BOM

Bij de vooraf vastgestelde interim-analyse waren 127 
patiënten overleden of hadden ziekteprogressie: 41 van de 
149 patiënten in de lorlatinib-groep (28 procent) en 86 van 
de 147 in de crizotinib-groep (59 procent). De mediane 

duur van de follow-up voor PFS was 18,3 maanden in de 
lorlatinib-groep en 14,8 maanden in de crizotinib-groep. 
Het percentage patiënten dat na 12 maanden nog niet over-
leden was en geen ziekte progressie had, was 78 procent Ò

Palliatief, effectiviteit 
• primair eindpunt
•  winst progressievrije overleving  

(> 12 weken óf HR < 0,7)

progressievrije overleving
mediane PFS nog niet bereikt in de lorlatinibgroep versus 9,3 
maanden in de crizotinibgroep
HR: 0,28 (95%BI: 0,190,41); P < 0,001

?

+

ESMO-MCBS-gradering 4

Bijwerkingen
• lethaal < 5%
• acuut, ernstig < 25%
• chronisch beperkend
• dosisreductie 
• staken behandeling vanwege bijwerkingen

Lorlatinib
5%
34%
?
21%
7%

Crizotinib
5%
27%
?
15%
9%

+
+
?

Kwaliteit van leven
• QOLanalyse significant beter, maar niet klinisch relevant +/

Impact van behandeling
• acceptabele behandellast +

Level of evidence 1 fase IIIstudie

Medicijnkosten
• kosten per cyclus (4 weken)
• totale behandelkosten

Lorlatinib
€ 3.912,72
mediane behandelduur nog 
niet bekend

Crizotinib
€ 4.814,88

Resultaten CROWNstudie afgezet tegen PASKWILcriteria voor palliatieve behandeling.
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met lorlatinib. Deze laaggradige toxiciteit was vrijwel altijd 
reversibel bij dosisreductie.
Bijwerkingen van graad 3-4 traden op bij 72 procent van 
de patiënten in de lorlatinib-groep versus 55 procent in de 
crizotinibgroep. In de lorlatinibgroep waren de meest voor
komende bijwerkingen van graad 3 en hoger hyper triglyceri-
demie (20 versus 2 procent), gewichts toename (17 ver sus 2 
procent), hypercholesterolemie (16 versus 0 procent) en 
hypertensie (10 versus 0 procent). In de crizotinib-groep 
waren de meest voorkomende bijwerkingen van graad 3 en 
hoger laboratoriumafwijkingen, zoals een verhoogd ALAT 
en lipase (beide 4 procent), en neutro penie (8 procent). 
Ernstige bijwerkingen kwamen voor bij 34 procent van de 
patiënten met lorlatinib versus 27 procent in de crizotinib. 
Fatale bijwerkingen traden in beide groepen even vaak op: 
7 patiënten (5 procent). Dosisonderbreking of dosisreductie 
kwam voor bij respectievelijk 49 en 21 procent van de patiënten 
in de lorlatinib-groep en bij respectievelijk 47 en 15 procent 
van de patiënten in crizotinibgroep. De behande ling werd 
vanwege bijwer kingen gestaakt bij 7 procent van de patiënten 
behandeld met lorlatinib en bij 9 procent van de patiënten 
behandeld met crizotinib. Patiënten in de lorlatinibgroep 
hadden een significant hogere verbetering in de algehele kwali
teit van leven gedurende de hele studieperiode (4,65 punten 
op schaal van 0-100) dan patiënten in de crizotinib-groep. 
Dit verschil was echter te klein voor klinische relevantie. 

Discussie
In de CROWN-studie werd een significant betere PFS gezien 
van lorlatinib ten opzichte van crizotinib als eerstelijns
behandeling van gevorderd en gemetastaseerd ALKpositief 
NSCLC. De OSdata, een secundair eindpunt, zijn nog niet 
matuur. Gegevens over de vervolgtherapie in beide groepen 
ontbreken. 
Het bijwerkingenprofiel van lorlatinib is duidelijk anders dan 
van de andere TKI’s. Cognitieve en stemmingsstoor nissen 

(95%-BI: 70-84) in de lorlatinib-groep versus 39 procent 
(95%-BI: 30-48) in de crizotinib-groep. De mediane PFS 
was nog niet bereikt in de lorlatinib-groep en 9,3 maanden 
(95%-BI: 7,6-11,1) in de crizotinib-groep (HR: 0,28 [95%-BI: 
0,19-0,41]; P < 0,001). Dit verschil in PFS werd terug-
gevonden in alle subgroepen, zoals geslacht, ECOG
performancestatus, leeftijd en rookstatus. 
Het percentage patiënten met een bevestigde objectieve 
respons was hoger in de lorlatinibgroep dan in de 
crizotinib-groep, 76 versus 58 procent, waarbij 4 patiënten 
in de lorlatinibgroep een complete respons hadden. Bij de 
78 patiënten met bij baseline hersenmetastasen was de 
respons kans in de lorlatinibgroep hoger dan in de 
crizotinib-groep: 66 procent (95%-BI: 49-80) versus 20 
procent (95%-BI: 9-36). Een respons op lorlatinib in het 
CZS was langduriger dan op crizotinib: respectievelijk 72 
versus 0 procent na 12 maanden.
Ook de kans op CZSprogressie was lager in de lorlatinib
groep dan in de crizotinibgroep. In de lorlatinibgroep 
waren na 12 maanden nog 96 procent van de patiënten 
zonder CZS-progressie (95%-BI: 91-98) versus 60 procent 
(95%-BI: 49-69) in de crizotinib-groep. Na 12 maanden 
was de kans op CZS als eerste locatie van progressie 3 pro-
cent in de lorlatinib-groep en 33 procent in de crizotinib-
groep (HR: 0,06 [95%-BI: 0,02-0,18]). Ten tijde van de 
interimanalyse waren de OSdata nog niet matuur 
(respectievelijk 23 en 28 patiënten overleden in de 
lorlatinib en crizotinibgroep). 
Ten tijde van de interim-analyse werden nog 69 procent 
van de patiënten met lorlatinib behandeld en 22 procent 
van de patiënten met crizotinib. De mediane behandelduur 
werd niet vermeld. Opvallende bijwerkingen van graad 1-2 
in de lorlatinibgroep waren, naast hypertriglyceridemie 
(44 pro cent) en hypercholesterolemie (54 procent), 
veranderingen in cognitie (19 procent) en stemming 
(14 procent); deze zijn ook bekend uit de eerdere studies 
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treden vaak op in lage gradering, vaak in het begin van de 
behandeling. Deze bijwerkingen reageren goed op dosis
onderbreking of dosisverlaging. Bijwerkingen van graad 3 of 
4 kwamen meer voor bij lorlatinib dan bij crizotinib. Dit betrof 
in meer dan 50 procent verhogingen van triglyceride en 
cholesterol, die met statines goed te behandelen zijn.
Ten tijde van de start van de CROWNstudie was crizotinib de 
standaard eerstelijnstherapie bij NSCLC met ALKherschik
king, met een PFS van 10,9 maanden1. Inmiddels zijn TKI’s 
van de tweede generatie de standaard. Ceritinib liet een PFS 
zien van 16,6 maanden ten opzichte van 8,1 maanden met 
chemotherapie2. Alectinib liet een PFS van 25,7 maanden 
zien ten opzichte van 10,4 maanden met crizotinib in de 
ALEXstudie3. Brigatinib liet in de ALTA-1L-studie een PFS 
zien van 24 maanden4 en ensartinib in de eXalt3-studie een 
PFS van 25,8 maanden6. In de CROWNstudie is de mediane 
PFS van behandeling met lorlatinib nog niet bekend.
De optimale plaatsbepaling van lorlatinib ten opzichte van 
TKI’s van de tweede generatie is pas vast te stellen op basis 
van gerandomiseerde studies. Deze ontbreken nog. Ook de 
optimale sequentie van TKI’s is nog niet bepaald. 

5. Kosten
De behandeling met lorlatinib kost per 4 weken toediening 
3.912,72 euro en de behandeling met crizotinib per 4 weken 
4.814,88 euro (bron: medicijnkosten.nl d.d. 16 februari 
2022). De mediane behandelduur wordt niet genoemd in de 
publicatie, mede omdat de mediane PFS voor de lorlatinib
groep nog niet is bereikt. 

Conclusie
In de hier besproken CROWNstudie wordt bij patiënten 
met een lokaal gevorderd of gemetastaseerd ALKpositief 
NSCLC een statisch significant langere PFS gezien voor 
lorlatinib ten opzichte van crizotinib (HR: 0,28 [95%-BI: 
0,19-0,41]; P < 0,001). De mediane PFS was nog niet bereikt 
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in de lorlatinib-groep en was 9,3 maanden (95%-BI: 7,6-11,1) 
in de crizotinibgroep. Dit resultaat voldoet aan de criteria 
voor een positief advies volgens de PASKWILcriteria voor 
palliatieve behandeling. Ñ
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