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11,2 maanden. Op basis van deze data is dostarlimab door 
de EMA goedgekeurd. Dostarlimab is voor deze indicatie 
niet beoordeeld door de commissie BOM.
Lenvatinib is een selectieve remmer van de vascular 
endothelial growth factor receptors 1-3 en andere 
tyrosinekinasen. Ook zijn er van lenvatinib immuno
modulatoire effecten aangetoond in preklinisch onderzoek. 
In de fase I/IIstudie KEYNOTE146 resulteerde behande
ling met pembrolizumab en lenvatinib bij patiënten met 
een endometriumcarcinoom, ongeacht de mismatch repair
status, in een objectieve responskans van 39,5 procent. 
Op basis van deze resultaten is de fase IIIstudie 
KEYNOTE775 met pembrolizumab en lenvatinib bij 
patiënten met een gevorderd of gemetastaseerd endo
metriumcarcinoom geïnitieerd.2

1. Kankersoort en lijn van behandeling
De EMA heeft pembrolizumab in combinatie met lenvatinib 
geregistreerd voor de behandeling van patiënten met 
gevorderd of gerecidiveerd endometriumcarcinoom na 
progressie op of na eerdere behandeling met platinum
bevattende chemotherapie indien er geen curatieve chirurgie 
of radiotherapie mogelijk is.

Inleiding
Endometriumcarcinoom is de meest voorkomende vorm van 
kanker aan de vrouwelijke geslachtsorganen. Jaarlijks wordt 
een endometriumcarcinoom bij circa 2.000 vrouwen in 
Nederland gediagnosticeerd. Adenocarcinoom van het 
endometrioïde type is de meest frequente vorm (85 procent). 
Meestal wordt een endometriumcarcinoom in een vroeg 
stadium gediagnosticeerd, waarmee de kans op curatie groot 
is. Jaarlijks overlijden in Nederland circa 550 patiënten ten 
gevolge van een endometriumcarcinoom.
Een endometriumcarcinoom kan soms voorkomen in het 
kader van een erfelijke aandoening, zoals het Lynch
syndroom. Recent onderzoek heeft aangetoond dat 
mismatch repair deficiency niet alleen bij tumoren in het 
kader van een Lynchsyndroom aanwezig is, maar ook bij 
sporadische endometriumcarcinomen. 
In een nietgerandomiseerd fase Istudie werden patiënten 
met gevorderd of gerecidiveerd mismatch repair deficient 
(MMRd) endometriumcarcinoom behandeld met het anti
PD1antilichaam dostarlimab.1 In die studie met 104 
patiënten werd een objectieve responskans van 42,3 procent 
(95%BI: 30,654,6) vastgesteld. De mediane duur van de 
respons was nog niet bereikt na een mediane followup van 
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van de wereld) en status na bekkenbestraling (ja versus nee).
De pembrolizumab moest gestaakt worden na 35 cycli en 
de doxorubicine bij een cumulatieve dosis van 500 mg/m2. 
De lenvatinib en paclitaxel mochten gecontinueerd worden. 
De twee primaire eindpunten van de studie waren pro
gressie vrije overleving (PFS) vastgesteld door geblindeerde, 
onafhankelijke centrale beoordeling en overleving (OS). 
Secundaire eindpunten waren onafhankelijk beoordeelde 
responskans (ORR), gezondheidsgerelateerde kwaliteit van 
leven (HRQOL) en veiligheid. Alle eindpunten werden 
vastgesteld in de MMRppopulatie en in de totale populatie.
Een CT of MRIscan van thorax en abdomen voor evaluatie 
werd voor start en daarna elke 12 weken gemaakt en beoor
deeld volgens RECIST 1.1. Tijdens de studie werd bij elke 
cyclus kwaliteit van leven gemeten met de vragenlijst QLQ-
C30. Bijwerkingen van de behandeling werden geëvalueerd 
volgens CTC-AE 4.03. Data over vervolgbehandelingen zijn 
verzameld in deze studie.
Volgens het ontwerp van de studie waren er 780 patiënten 
nodig: 660 patiënten in de MMRppopulatie en 120 in de 
MMRdpopulatie. De eerste analyse was de finale PFS
analyse en een interimanalyse voor OS. Deze analyse werd 
uitgevoerd 6 maanden nadat de laatste patiënte was 
gerandomiseerd en ongeveer 368 patiënten in de MMRp
populatie overleden waren. De sample size en power
berekeningen waren gebaseerd op de OSanalyse in de 
MMRppopulatie. In deze populatie waren 660 patiënten en 
526 OSevents nodig om met 90 procent power en een twee
zijdige alfa van 4,9 procent een verwachte HR voor OS van 
0,75 vast te kunnen stellen. Er waren 564 events nodig om 
met 99 procent power en een tweezijdige alfa van 0,1 procent, 
met de verwachting dat de HR 0,55 zou zijn, een verschil in 
PFS vast te kunnen stellen. Analyses werden uitgevoerd op 
de intention to treatpopulatie.

4. Effectiviteit van de behandeling afgezet tegen 
de bijwerkingen en impact van de behandeling
Tussen juni 2018 en februari 2020 werden 827 patiënten 
geïncludeerd door 167 centra in 21 landen: 411 patiënten in 
de pembrolizumablenvatinibgroep en 416 patiënten in de 

2. Vergelijking met de referentiebehandeling 
in Nederland
In de KEYNOTE775studie wordt palliatieve behandeling 
met pembrolizumab en lenvatinib vergeleken met 
doxorubicine of paclitaxel. In Nederland worden patiënten 
met een gevorderd of gerecidiveerd endometriumcarcinoom 
in eerste lijn behandeld met platinumbevattende chemo
therapie. Er is geen standaard verderelijns behandeling, 
maar doxorubicine en paclitaxel worden wel gegeven. 

3. Methode en kwaliteit van de studie
KEYNOTE775 is een gerandomiseerde fase IIImulti
centerstudie (open label) voor patiënten met een gerecidi
veerd of gemetastaseerd endometriumcarcinoom van elk 
histologisch subtype, behalve (carcino)sarcoom. Patiënten 
moesten ten minste één eerdere lijn platinumbevattende 
chemotherapie gehad hebben. Patiënten mochten twee 
lijnen platinumbevattende chemotherapie gehad hebben 
indien één lijn in de neoadjuvante of adjuvante setting was 
gegeven. Eerdere behandeling met een geneesmiddel gericht 
tegen vascular endothelial growth factor of PD1 was niet 
toegestaan. Wel mochten patiënten behandeld zijn met één 
of meer lijnen hormonale therapie. Om voor inclusie in aan
merking te komen, moest er sprake zijn van meetbare ziekte 
volgens RECIST 1.1, moest tumorweefsel beschikbaar zijn 
om de mismatch repairstatus te kunnen bepalen, en 
dienden patiënten een ECOGperformancestatus van 0 of 1 
te hebben. 
Patiënten werden 1:1 gerandomiseerd tussen behandeling 
met pembrolizumab (200 mg i.v. op dag 1 van elke cyclus 
van 21 dagen) en lenvatinib (continu 1 d.d. 20 mg per os) 
of chemotherapie naar keuze van de behandelaar 
(doxorubicine 60 mg/m2 i.v. op dag 1 van elke cyclus van 
21 dagen of paclitaxel 80 mg/m2 i.v. wekelijks op dag 1, 8 en 
15 van elke cyclus van 28 dagen). Er werd gestratificeerd op 
basis van mismatch repairstatus: proficiënt (MMRp) versus 
deficiënt (MMRd). Indien er sprake was van MMRp werd er 
ook gestratificeerd op basis van ECOGperformancestatus 
(0 versus 1), geografische regio (Australië, Canada, Europa, 
Israël, NieuwZeeland en de Verenigde Staten versus rest 
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Palliatief, effectiviteit 
• primair eindpunt
•  winst totale overleving  

(> 12 weken óf HR < 0,7)

•  winst progressievrije overleving  
(> 12 weken óf HR < 0,7)

progressievrije overleving en overleving
mediane OS: 18,3 maanden in de pembrolizumablenvatinib
groep en 11,3 maanden in de chemotherapiegroep
HR: 0,62 (95%BI: 0,510,75); P < 0,001
mediane PFS: 7,2 versus 3,8 maanden
HR: 0,56 (95%BI: 0,470,66); P < 0,001

+

+
+
+

ESMO-MCBS-gradering ?

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

Pembrolizumab-lenvatinib
5%
88,9%
nee
66,5%
18,7% pembrolizumab en 
30,8% lenvatinib 

Chemotherapie
5%
72,7%
nee
12,9%
8%

+
+
+

Kwaliteit van leven
• QOLanalyse geen verschil tussen beide groepen +

Impact van behandeling
• acceptabele behandellast +

Level of evidence 1 fase IIIstudie

Medicijnkosten
• kosten per cyclus

• totale behandelkosten

Pembrolizumab-lenvatinib
€ 8.438

€ 92.818

Chemotherapie
doxorubicine: € 131,60
paclitaxel: € 1.058
doxorubicine: € 352,58
paclitaxel: € 4.232

Resultaten KEYNOTE775studie afgezet tegen PASKWILcriteria voor palliatieve therapie.

chemotherapiegroep. De uitgangskarakteristieken in beide 
behandelgroepen waren vergelijkbaar: de mediane leef tijd 
was 64 jaar, 84 procent was MMRp, bijna 60 procent had 
een ECOGperformancestatus van 0, en 60 procent had een 

endometrioïd carcinoom als histologisch subtype. 
De meeste patiënten hadden één eerdere lijn platinum
bevattende therapie gehad: 79,3 procent in de pembroli
zumablenvatinibgroep en 75,7 procent in de chemo Ò
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Een complete respons trad op bij 18 patiënten in de 
pembrolizumablenvatinibgroep en bij 9 patiënten in de 
chemotherapiegroep. De mediane responsduur was 9,2 
maanden in de MMRppopulatie met pembrolizumab
lenvatinib en 5,7 maanden met chemotherapie. In de totale 
populatie was dit respectievelijk 14,4 en 5,7 maanden.
De mediane behandelduur was 231 dagen in de pembroli
zumablenvatinibgroep en 105 dagen in de chemotherapie
groep. De mediane dosisintensiteit lenvatinib was 13,8 mg 
per dag, het mediane aantal cycli pembrolizumab was 10, 
doxorubicine 5 en paclitaxel 6.
Bijwerkingen van graad 3 tot 5 kwamen in de pembroli zumab
lenvatinibgroep bij 88,9 procent voor en bij 72,7 procent 
in de chemotherapiegroep. De meest voorkomende bij
werkingen van graad 3 of hoger waren hypertensie (37,9 
versus 2,3 procent), diarree (7,6 versus 2,1 procent), 
verminderde eetlust (7,9 versus 0,5 procent), gewichtsverlies 
(10,3 versus 0,3 procent), anemie (6,2 versus 14,7 procent) en 
neutropenie (1,7 versus 25,8 procent). In de pembrolizumab
lenvatinibgroep en de chemotherapiegroep overleden 
respectievelijk 5,7 en 4,9 procent van de patiënten ten 
gevolge van bijwerkingen. Analyses van kwaliteit van leven 
toonden geen verschil tussen beide groepen en bleven 
stabiel gedurende de followup. 
In de intention to treatpopulatie heeft 28 procent van de 
pembrolizumablenvatinibgroep en 28,1 procent van de 
chemotherapiegroep een vervolgbehandeling gekregen. 
Deze vervolgbehandeling bestond bij 9,1 procent in de MMRp
populatie in de chemotherapiegroep uit pembrolizumab en 
lenvatinib. In de MMRdpopulatie werd een PD1regime 
gegeven aan 16,9 procent van de patiënten. 

Discussie
De patiëntengroep geïncludeerd in de KEYNOTE775studie 
is een afspiegeling van de populatie patiënten met een niet 
meer te cureren endometriumcarcinoom. Net zoals in deze 
studie heeft slechts een klein deel van de patiënten een 
MMRd endometriumcarcinoom. Deze studie toont aan dat 
pembrolizumab en lenvatinib niet alleen werkzaam is in die 
populatie, maar ook in de MMRppopulatie. De MMRp

therapiegroep. Ongeveer 10 procent in beide groepen had 
hormonale therapie gehad en 46 procent radiotherapie.
Data-cutoff vond plaats op 26 oktober 2020 voor de eerste 
interimanalyse. De mediane followup bedroeg 12,2 maan
den voor de pembrolizumablenvatinibgroep en 10,7 maan
den voor de chemotherapiegroep. Op dat moment waren er 
nog 27,8 procent patiënten van de MMRppopulatie en 30,5 
procent van de totale populatie die nog behandeld werden in 
de pembrolizumablenvatinibgroep en respectievelijk 2,8 en 
2,6 procent in de chemotherapiegroep. In de chemotherapie
groep werden 289 patiënten behandeld met doxorubicine en 
99 patiënten met paclitaxel.
Het primaire eindpunt PFS in de MMRppopulatie was 
statistisch significant beter in de pembrolizumablenvatinib
groep dan in de chemotherapiegroep (HR: 0,60 [95%BI: 
0,500,72]; P < 0,001). De mediane PFS bedroeg 6,6 maan
den (95%BI: 5,67,4) in de pembrolizumablenvatinibgroep 
en 3,8 maanden (95%BI: 3,65,0) in de chemotherapie
groep. Vergelijkbare resultaten werden gevonden in de 
totale populatie: de mediane PFS bedroeg 7,2 maanden 
(95%BI: 5,77,6) in de pembrolizumablenvatinibgroep en 
3,8 maanden (95%BI: 3,64,2) in de chemotherapiegroep 
(HR: 0,56 [95%BI: 0,470,66]; P < 0,001).
Ook het tweede primaire eindpunt, OS in de MMRppopulatie, 
was statistisch significant beter in de pembrolizumab
lenvatinibgroep dan in de chemotherapiegroep (HR: 0,68 
[95%BI: 0,560,84]; P < 0,001). De mediane OS bedroeg in 
deze populatie 17,4 maanden (95%BI: 14,219,9) in de 
pembrolizumablenvatinibgroep en 12,0 maanden (95%BI: 
10,813,3) in de chemotherapiegroep. Vergelijkbare resul
taten werden gevonden in de totale populatie: de mediane 
OS bedroeg 18,3 maanden (95%BI: 15,220,5) in de 
pembrolizumablenvatinibgroep en 11,4 maanden (95%BI: 
10,512,9) in de chemotherapiegroep (HR: 0,62 [95%BI: 
0,510,75]; P < 0,001). Dit verschil in PFS en OS werd in 
alle vooraf gedefinieerde subgroepanalyses teruggezien.
In de MMRppopulatie was de ORR 30,3 procent bij de 
pembrolizumablenvatinibgroep en 15,1 procent bij de 
chemotherapiegroep, met een vergelijkebare ORR in de 
totale populatie (respectievelijk 31,9 en 14,7 procent). 
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lenvatinibgroep en 11,4 maanden (95%BI: 10,512,9) in 
de chemotherapiegroep (HR: 0,62 [95%BI: 0,510,75]; 
P < 0,001). Ook in de MMRppopulatie werd een significant 
voordeel aangetoond. De mediane OS bedroeg in de  
MMRppopulatie 17,4 maanden (95%BI: 14,219,9) in de 
pembrolizumablenvatinibgroep en 12,0 maanden (95%BI: 
10,813,3) in de chemotherapiegroep (HR: 0,68 [95%BI: 
0,560,84]; P < 0,001). Deze resultaten voldoen aan de 
criteria voor een positief advies volgens de PASKWILcriteria 
voor palliatieve behandeling. Ñ

populatie bedroeg 85 procent van alle geïncludeerde 
patiënten. In de subgroepanalyse is de HR voor OS voor 
de MMRdpopulatie lager dan voor de MMRppopulatie 
(0,37 en 0,68), maar het design van deze studie laat zien dat 
ook alleen de MMRppopulatie baat heeft bij behandeling 
met pembrolizumab en lenvatinib.
Bijwerkingen van graad 3 en hoger komen vaak voor bij deze 
behandeling (88,9 procent), maar zijn beduidend anders 
van aard dan met chemotherapie. Het meest frequent was 
hypertensie, waar patiënten zelf meestal weinig van merken. 
Opvallend is dat ongeveer twee derde van de patiënten ten 
minste één dosisreductie van de lenvatinib heeft gehad, 
waarbij hiervan al na mediaan 1,9 maanden (range: 0,1
22,8) sprake was, en dat een derde voortijdig gestopt is met 
de lenvatinib vanwege bijwerkingen.

5. Kosten
De kosten van behandeling met lenvatinib en pembrolizumab 
bedragen per cyclus van 21 dagen respectievelijk 2.717 en 
5.721 euro (bron: medicijnkosten.nl d.d. 7 april 2022). 
Bij een mediane behandelduur van 231 dagen komt dit op 
een totaal van 92.818 euro.
Doxorubicine kost bij een lichaamsoppervlak van 2,0 m2 
elke cyclus van 21 dagen 131,60 euro. Bij een mediane 
behandelduur van 105 dagen zijn de totale kosten 658 euro. 
De kosten van één gift paclitaxel in een dosering van  
80 mg/m2 bij een lichaamsoppervlak van 2,0 m2 zijn 
352,58 euro. De kosten van één cyclus van 28 dagen zijn 
hiermee 1.058 euro. Bij een mediane behandelduur van 
105 dagen zijn de totale kosten 4.232 euro.

Conclusie
In de hier besproken KEYNOTE775studie wordt bij 
patiënten met een endometriumcarcinoom na eerdere 
platinumbevattende chemotherapie een statistisch signifi cant 
langere PFS en OS gezien na behandeling met pembrolizu mab 
en lenvatinib dan na chemotherapie bestaande uit 
doxorubicine of paclitaxel. PFS en OS zijn beide primair 
eindpunt van deze studie. De mediane OS bedroeg 18,3 
maanden (95%BI: 15,220,5) in de pembrolizumab
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