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Richtlijnen maligne melanoom 

1. Inleiding  

*De richtlijn behandelt enkel het huidmelanoom en niet het uveaal of mucosaal melanoom. 

Het behandelt tevens niet de preventieve screening bij risicopatiënten (dysplasisch 

naevussyndroom etc.). 

*< 10 van alle huidkankers 

2. TNM Classificatie 

Tabel: TNM Classificatie 

 

Tabel: Stadia op basis van TNM Classificatie 

Klinisch stadium op basis van cTNM 
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Klinisch stadium op basis van pTNM 

 

3. Prognose volgens stadium 

De vijf- en tienjaarsoverleving:  
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4. Diagnostiek 

Algemene richtlijnen 

 Excisiebiopsie van een verdacht letsel met onmiddellijk voldoende marge (minimaal 2 

mm aan dwarse zijde van ellips en voldoende diep (tot in subcutis)) en met mogelijk 

definitieve behandeling in gedachten (nl. met huidtensielijnen mee, in de 

extremiteiten in de lengterichting, indien in de buurt van mogelijk klierevidement 

longitudinale ellips in die richting leggen) 

 Minimale vereisten van het APD: conform de meest recente TNM classificatie:  

o diagnose melanoom met vermelding van het histologische subtype 

o uitkomst Breslow-diktemeting 

o Clark level 

o aanwezigheid/ afwezigheid van ulceratie 

o aanwezigheid/ afwezigheid van microsatellitose 

o aanwezigheid/ afwezigheid van (partiële) regressie 

o volledigheid van de resectie zowel perifeer als in de diepte 

o aantal mitosen/mm² 

o TILS (tumour infiltrating lymfocytes)  

o pTNM 

 Next generation sequencing met BRAF, NRAS , KIT, CDKN2A en MEK1 mutatie-

analyse (volledig  panel cfr. Labgids.be) : uit te voeren bij alle patiënten met stadium 

III en IV.  

o Cutaan melanoma:  

50% BRAF-mutatie (80-90% V600E mutatie, 10-20% V600V of V600K) 
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15-20% NRAS mutatie 

0.6% BRAF + NRAS mutatie 

32% wildtype 

o Acraal melanoma:  

10% BRAF mutatie 

15% c-KIT 

o Mucosaal melanoma 

5% BRAF-mutatie 

15% c-KIT 

Workup 

1. Anamnese: 

 Familiaal: dermato-oncologisch 

 Huidtype 

 Zon blootstelling 

 Vorige melanomen – vorige wegnames  

 Vorige maligniteiten en eventueel immuno-modulerende behandelingen 

2. Klinisch onderzoek:  

 Volledige huidinspectie: naevi, verdachte letsels … 

 Palpatie regionale en andere klierregio’s 

3. Labo: PBO, LDH  

4. Medische beeldvorming 

 Zie tabel (cfr. Infra) 

 Consensus werkgroep: vanaf pT3b raden we whole body PET-CT en MRI hersenen 

aan. Bij lagere stadia kan PET-CT en MRI hersenen overwogen worden.  

5. Chirurgische behandeling 

Brede excisie marges 

IS:  0.5 cm 

≤ 2 mm:  1 cm 

> 2 mm: 2 cm 

Indien cosmetisch of functioneel een brede resectie niet mogelijk is, is 1 cm waarschijnlijk 

voldoende in alle gevallen.  
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Sentinel node procedure 

Bij alle letsels meer T1a met negatieve echografie van de drainerende klierregio’s. Bij 

melanomen in hoofdhalsgebied: als geen duidelijke sentinelklier wordt aangetoond bij 

onderzoek zal de sentinelklier niet worden gereseceerd. 

De sentinelprocedure wordt steeds met SPECT/lokalisatieCT uitgevoerd. 

Zie onderstaande tabellen. 

Klieruitruimingen  

 geen survival benefit 

 bij bewezen invasie met punctie bij primair vaststelling  

 bij vaststellen verdachte klieren bij opvolging na positieve sn procedure.  

 na positieve sentinel bij macroscopische invasie en weinig compliante patient.  
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6. Adjuvante behandeling 

Bij patiënten met hoge kans op recidief wordt een adjuvante behandeling met 

immunotherapie of doelgerichte therapie voorgesteld. De beslissing voor het geven van een 

adjuvante therapie hangt af van: 

 Risico op recidief (gebaseerd op TNM-stadium) 

 Mutatie-status (BRAF) 

 Leeftijd en performance status 

 Comorbiditeiten (vb. auto-immuunziekte, innemen van immuunsuppressiva,…) 

 Voorkeur van de patiënt 

 

Low risk patiënten (stadium I –IIA):  

Geen adjuvante systemische therapie. Observatie. 

High-risk, kliernegatieve ziekte (stadium IIB of IIC):  

Deze patiënten werden niet geïncludeerd in de fase III studies met nivolumab, 

pembrolizumab, ipilimumab of dabrafenib/trametinib.  

Bij deze patiënten wordt standaard geen adjuvante therapie gegeven gezien het risico op 

bijwerkingen van de behandeling en de relatief gunstige prognose bij deze patiënten in 

vergelijking met de klierpositieve patiënten. 

Inclusie in studieverband is een mogelijkheid als een studie voorhanden is. 
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High risk, klierpositieve ziekte (stadium IIIA-D): 

Therapeutische opties: 

A. Observatie: dit is een optie bij patiënten met stadium IIIA en sn <1mm. Deze 

patiënten waren niet geïncludeerd in studie met Nivolumab, Pembrolizumab of 

dabrafenib/trametinib. Alternatief: immunotherapie op basis van Pembrolizumab of 

dabrafenib/trametinib (cfr. infra). 

B. Adjuvante immunotherapie 

 

Nivolumab (Opdivo® ) (= anti-PD1-antilichaam) 

 

Wetenschappelijke data: 

Checkmate238: Fase III studie (1-2) 

Nivolumab (3mg/kg IV tweewekelijks gedurende 1 jaar) versus Ipilimumab (10mg/kg 

IV driewekelijks 4 toedieningen, nadien om de 12 weken tot 1 jaar in totaal) 

 

Inclusie:  

Patiënten met gereseceerd stadium IIIB, IIIC, gereseceerd stadium IV (geen stadium 

IIIA) 

Patiënten met cutaan melanoma maar ook acraal en mucosaal melanoma 

Zowel BRAF mutant en wildtype 

Geen patiënten met uveaal melanoma 

 

Resultaten: 

Relapse-free survival op 24 maand: 63 versus 50% (zelfde trend in alle subgroepen: 

BRAF, ulceratie,…) 

Minder bijwerkingen in vergelijking met Ipilimumab: graad ¾: 14 versus 46% 

Overall survival: immature data 

 

Praktisch: 

Terugbetaling via eHealth:  

‘Adjuvante behandeling van melanoma bij volwassenen waarbij de lymfeklieren 

betrokken zijn of in geval van gemetastaseerde ziekte waarbij volledige resectie is 

uitgevoerd (monotherapie)’ 

Terugbetaling is ruimer dan geïncludeerde stadia in studie gezien ook stadium IIIA 

terugbetaling heeft. 

Ook mogelijkheid om Nivolumab te geven bij klierrecidief na resectie. 
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Dosis: 240mg om de twee weken 

Alternatieve dosis 480mg iedere 4 weken (gebaseerd op farmacologische analyses 

en nazicht bijwerkingen…) 

Duur: 1 jaar 

Op te starten binnen de 12 weken na resectie. 

 

Expert opinion: start met tweewekelijkse dosis gedurende 3 (tot 6) maanden omwille 

van hoge incidentie van immuungerelateerde bijwerkingen (irAE) in deze periode. 

Bloedafnames met kortere intervallen zijn veiliger om tijdig irAE te detecteren. Zo in 

deze periode geen problemen optreden en zo patiënt voldoende betrouwbaar om 

bijwerkingen te rapporteren, kan overgegaan worden tot de vierwekelijkse dosis. 

 

Pembrolizumab (Keytruda® ) (= anti-PD1-antilichaam)  

 

Wetenschappelijke data: 

Keynote-054: Fase III studie (3) 

Pembrolizumab 200mg IV driewekelijks 18 toedieningen) versus placebo 

 

Inclusie:  

Patiënten met gereseceerd stadium III cutaan melanoma (IIIA >1mm sn, IIIB, IIIC) 

 

Resultaten: 

Recurrence-free survival op 18 maand: 71,4 versus 53.2% 

Expressie van PD-L1 was geen predictor voor respons! 

Overall survival: immature data 

Meer bijwerkingen bij Pembrolizumab versus placebo: 14.7 versus 3.4% 

 

Praktisch: 

Terugbetaling via eHealth:  

‘Adjuvante behandeling bij volwassenen met stadium III melanoma waarbij de 

lymfeklieren betrokken zijn en bij wie complete resectie heeft plaatsgevonden 

(monotherapie) 

Geen terugbetaling bij patiënten met gereseceerd stadium IV. 

Ook mogelijkheid om Pembrolizumab te geven bij klierrecidief na resectie.  

 

Dosis: 200mg IV iedere 3 weken 
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Alternatieve dosis 400mg IV iedere zes weken (gebaseerd op farmacologische 

analyses en nazicht bijwerkingen…) 

Duur: 1 jaar 

Op te starten binnen de 12 weken na resectie 

 

Expert opinion: start met driewekelijkse dosis gedurende 3 (tot 6) maanden omwille 

van hoge incidentie van irAE in deze periode. Bloedafnames met kortere intervallen 

zijn veiliger om tijdig irAE te detecteren. Zo in deze periode geen problemen optreden 

en zo patiënt voldoende betrouwbaar om bijwerkingen te rapporteren, kan 

overgegaan worden tot de zeswekelijkse dosis.  

 

Ipilimumab (Yervoy®) (= antilichaam tegen CTLA-4) 

 

Ipilimumab werd vervangen door Nivolumab en Pembrolizumab gezien deze een 

betere werking en beter toxiciteitsprofiel hebben (1). 

Enkel bij patiënten die BRAF wild-type zijn met ziekterecidief onder Nivolumab of 

Pembrolizumab en die een volledige resectie ondergaan, kan Ipilimumab (3mg/kg ipv 

10mg/kg!) na reresectie overwogen worden.  

 

Terugbetaling: geen terugbetaling in adjuvante setting! 

 

C. Adjuvant doelgerichte therapie 

Dabrafenib/Trametinib 

 

Wetenschappelijke data: 

COMBI-AD-studie: Fase III studie (4-5) 

Dabrafenib (Tafinlar®) (peroraal 150mg tweemaal daags) plus trametinib (Mekinist® 

)(peroraal 2mg eenmaal daags) versus placebo gedurende 1 jaar 

Inclusie: Patiënten met gereseceerd stadium III cutaan melanoma (IIIA >1mm sn, IIIB, 

IIIC) 

 

Resultaten: 

Relapse-free survival na 4 jaar 54 versus 38% 

Voordeel in alle subgroepen 

Overall survival: HR 0.57 in voordeel dabrafenib/trametinib 
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Praktisch: 

Terugbetaling via eHealth: 

‘Terugbetaald voor de adjuvante behandeling van een volwassenpatiënt, na complete 

resectie van een stadium III melanoom dat positief is voor de BRAFV600-mutatie 

zoals aangetoond door middel van een gevalideerde test uitgevoerd in een 

laboratorium met ervaring, dat de validiteit van de analyse kan garanderen.’ 

Zowel terugbetaald bij BRAF V600E als V600K mutatie. 

Ook mogelijk om dabrafenib/trametinib te geven bij klierrecidief na resectie. 

 

Dosis: Dabrafenib (150mg tweemaal daags) plus trametinib (2mg eenmaal daags) 

Duur: 1 jaar 

Op te starten binnen de 12 weken na resectie 

 

D. Adjuvante radiotherapie:  

Adjuvante bestraling t.h.v. positieve klierstations vermindert het risico op recidief in 

loco, doch geeft geen voordeel qua RFS of OS. Bovendien verhoogt het risico op 

complicaties (lymfoedeem). Slechts bij lokale uitgebreidheid van de klierinvasie wordt 

deze optie nog weerhouden. 

Conclusie: 

 BRAF wildtype: Adjuvante behandeling met anti-PD1 antilichaam (Nivolumab of 

Pembrolizumab). 

 BRAF mutatie V600E/K: Immuuntherapie of doelgerichte therapie 

dabrafenib/trametinib. Geen studie met rechtstreekse vergelijking.  

Expert opinion (Bart Neyns): Voorkeur anti-PD1 antilichaam (hoewel niet direct 

vergeleken met Dabrafenib/trametinib) gezien toxiciteitsprofiel, minder patiënten 

stoppen met de behandeling (minder dan 10% in vergelijking met 26% bij dabra/tram 

(vnl. door pyrexie)) en gezien de data bij patiënten met stadium IV melanoma een 

meer duurzame respons tonen. 

Uitzondering: 

 Actieve auto-immuunziekte 

 Nood aan immunosuppressiva 

 Bulky nodal disease 

 Patiënten die hervallen onder adjuvante immunotherapie en opnieuw 

no evidence of disease na heelkunde (‘2de lijn adjuvant’) 

BADO: Baurain: op algoritme voorkeur TAF/MEK over immunotherapie… 
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Stadium IV met complete resectie 

Adjuvante behandeling met Nivolumab (cfr. supra). 

Opmerkingen:  

 Indien adjuvante radiotherapie gegeven wordt, dient deze binnen de 13 weken 

postoperatief en voor het opstarten van de adjuvante systemische therapie beëindigd 

te zijn (3).  

 Bedenkingen bij de adjuvante studies: 

 Voor studies werd AJCC 7 gebruikt ipv AJCC 8. 

 Er gebeurde bij deze patiënten een volledige klieruitruiming (volledige 

klieruitruiming geeft upstaging in 5-6% van de patiënten). 

Referenties 

1. Weber J, Mandala M, Del Vecchio M, et al. Adjuvant nivolumab versus Ipilimumab 

in resected stage III or IV melanoma. N Eng J Med 2017; 377: 1824. 

2. Weber JS, Mandala M, Del Vecchio M, et al. Adjuvant therapy with nivolumab 

versus ipilimumab after complete resection of stage III/IV melanoma: Update 

results from a phase III trial (Checkmate 238). J Clin Oncol 2018; 36S: 

ASCO#9502. 

3. Eggermont AMM, Blank CU, Mandala M, et al. Adjuvant pembrolizumab versus 

placebo in resected stage III melanoma. N Engl J Med 2018; 378:1789. 

4. Long GV, Hauschild A, Santinami M, et al. Adjuvant dabrafenib plus trametinib in 

stage III BRAF-mutated melanoma. N Engl J Med 2017; 377:1813. 

5. Hauschild A, Dummer R, Schadendorf D, et al. Longer follow up confirms relapse-

free survival benefit with adjuvant dabrafenib plus trametinib in patients with 

resected BRAF V600-mutant stage III melanoma. J Clin Oncol 2018; 

JCO1801219 

7. Gemetastaseerd melanoma  

Therapeutische opties 

Chirurgische metastasectomie 

Kan overwogen worden bij: 

- Geselecteerde patiënten met oligometastasen 

- Geselecteerde patiënten met hersenmetastasen 
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- Patiënten met beperkte residuele ziekte na goede respons op systemische therapie 

Dit is enkel zinvol indien complete resectie wordt bekomen. De rol van chirurgische 

metastasectomie is minder duidelijk door de komst van meer efficiënte systemische 

therapieën. 

Indien chirurgische metastasectomie plaatsvindt, komt patiënt in aanmerking voor ‘ 

adjuvante’ systemische therapie op basis van Nivolumab nadien. Pembrolizumab of targeted 

therapy hebben momenteel geen plaats in deze setting. 

Radiotherapie 

- Palliatieve radiotherapie: ter hoogte van symptomatische metastasen. Een optimale 

fractionatie staat niet vast. Verschillende fractionatieregimes zijn voorhanden. 

- Plaats van radiotherapie bij hersenmetastasen (zie beleid bij hersenmetastasen) 

Opmerking: onderbreken systemische therapie.  

- Bij BRAF/MEK-inhibitoren minimum drie dagen voor start en drie dagen na einde 

radiotherapie onderbreken. Bij eenmalige SRS volstaat een interval van minstens 1 

dag voor en na. 

- Voor de combinatie met immunotherapie blijken ernstige graad toxiciteiten zelden 

voor te komen.  Voorzichtigheid blijft evenwel geboden. 

 

Systemische behandeling: 

Bij vaststellen gemetastaseerde ziekte moet er steeds een uitgebreide NGS-analyse 

plaatsvinden met onder andere BRAF-mutatieanalyse. Bij patiënten met een mucosaal of 

acraal melanoma, alsook bij patiënten met cutaan melanoom op plaatsen van chronic skin 

damage (sun exposure), moet er ook een c-KIT mutatie analyse gebeuren. Ook bepaling 

NRAS en NF1 wordt aanbevolen, hoewel voor deze laatste momenteel nog geen 

doelgerichte therapie voorhanden is.  

Prognostische ongunstige factoren  

- hoog LDH  

- slechte performance status 

- meer dan 3 aangetaste organen 

Behandelingsmogelijkheden 

Immunotherapie 
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Algemeen: 

 Optreden van respons kan traag zijn. 

 Gemiddeld 45% van patiënten hebben respons. Zelfde efficiëntie bij 

asymptomatische hersenmetastasen (Nivolumab + Ipilimumab). 

 Patiënten kunnen transiënte toename van metastasen of ontstaan van nieuwe 

metastasen hebben alvorens ziektestabilisatie of respons wordt bekomen. 

 Respons kan laattijdig optreden. 

 Gebruik immune-related respons criteria. 

 Duur van de behandeling: Stoppen na 2 jaar behandeling kan overwogen worden bij 

negatieve PET-CT, maar dit moet nog bevestigd worden door gerandomiseerde 

studies. Deze zijn momenteel lopende. 

 

Mogelijkheden 

 Anti-PD1 antilichamen:  

Nivolumab (Opdivo®) 

Praktisch: 

Terugbetaling via eHealth: ‘behandeling van gevorderd (inoperabel of 

gemetastaseerd) melanoom bij volwassenen (monotherapie)’ 

Dosis: 240mg IV iedere twee weken 

Alternatieve dosis 480mg IV iedere 4 weken (gebaseerd op farmacologische 

analyses en nazicht bijwerkingen…) 

Expert opinion: start met tweewekelijkse dosis gedurende 3 (tot 6) maanden omwille 

van hoge incidentie van immuungerelateerde bijwerkingen (irAE) in deze periode. 

Bloedafnames met kortere intervallen zijn veiliger om tijdig irAE te detecteren. Zo in 

deze periode geen problemen optreden en zo patiënt voldoende betrouwbaar om 

bijwerkingen te rapporteren, kan overgegaan worden tot de vierwekelijkse dosis. 

Pembrolizumab (Keytruda®) 

Praktisch: 

Terugbetaling via eHealth: ‘behandeling van gevorderd (inoperabel of 

gemetastaseerd) melanoom bij volwassenen (monotherapie)’ 

Dosis: 200mg IV iedere 3 weken 

Alternatieve dosis 400mg IV iedere zes weken (gebaseerd op farmacologische 

analyses en nazicht bijwerkingen…) 
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Expert opinion: start met driewekelijkse dosis gedurende 3 (tot 6) maanden omwille 

van hoge incidentie van irAE in deze periode. Bloedafnames met kortere intervallen 

zijn veiliger om tijdig irAE te detecteren. Zo in deze periode geen problemen optreden 

en zo patiënt voldoende betrouwbaar om bijwerkingen te rapporteren, kan 

overgegaan worden tot de zeswekelijkse dosis.  

Anti-CTLA4 antilichamen: Ipilimumab (Yervoy®) 

Praktisch: 

Terugbetaling via eHealth: ‘gevorderd (niet resecabel of gemetastaseerd) melanoom’ 

Dosis: 3mg/kg IV iedere drie weken, 4 cycli 

 

Combinatie checkpoint-inhibitor en anti-CTLA4 antilichaam: Nivolumab (Opdivo®) + 

Ipilimumab (Yervoy®) 

Praktisch: 

Terugbetalling via eHealth: 

Nivolumab: ‘behandeling van gevorderd (inoperabel of gemetastaseerd) melanoom 

bij volwassenen (in combinatie met ipilimumab)’ 

Ipilimumab: ‘gevorderd (niet resecabel of gemetastaseerd) melanoom’ 

Dosis: Nivolumab 1mg/kg + Ipilimumab 3mg/kg om de 3 weken IV gedurende 4 cycli, 

na drie weken start Nivolumab 240mg iedere twee weken IV of 480mg iedere vier 

weken 

 

Doelgerichte therapie: BRAF- plus MEK-inhibitoren 

Algemeen 

 Enkel te geven indien aanwezigheid van BRAF-mutatie V600E/K 

 BRAF-inhibitie geeft meestal snelle respons.  

 Het toevoegen van MEK-inhibitie aan BRAF-inhibitie vermindert de resistentie op 

therapie en vermindert de toxiciteit. 

 Combinatie BRAF/MEK: Hoge kans op respons (66%). 19% heeft complete respons. 

10% heeft langdurige respons. Gelijkaardige activiteit bij hersentumoren.  

 Wetenschappelijke data suggereren dat resistente aan BRAF- plus MEK-inhibitie 

gedeeltelijk reversibel is door een drug holiday. Herbehandeling met BRAF plus 
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MEK-inhibitie is een optie na progressie op eerder behandeling met BRAF- plus 

MEK-inhibitie èn immunotherapie. 

 Bij progressie van geïsoleerde metastasen en ziektecontrole van andere 

metastatische sites kan een lokale therapie overwogen worden in combinatie met 

verderzetten van de systemische therapie 

Mogelijkheden 

Dabrafenib (Tafinlar®)+ Trametinib (Mekinist®) 

Praktisch: 

Terugbetaling via eHealth: ‘behandeling van een volwassen patiënt met een 

gevorderd (niet reseceerbare of gemetastaseerd) melanoom dat positief is voor de 

BRAFV600-mutatie.’ Herevaluatie iedere 8 weken nodig gedurende eerste jaar, 

nadien om de 12 weken. 

Bij V600E en V600K mutaties 

Dosis: Dabrafenib (150mg tweemaal daags) plus trametinib (2mg eenmaal daags) 

Vemurafenib (Zelboraf®) + Cobimetinib (Cotellic®) 

Praktisch: 

Terugbetaling via eHealth: ‘behandeling van een volwassen patiënt met een 

gevorderd (niet reseceerbare of gemetastaseerd) melanoom dat positief is voor de 

BRAFV600-mutatie’. Herevaluatie iedere 8 weken nodig gedurende eerste jaar, 

nadien om de 12 weken. 

 

Dosis: Vemurafenib 960mg 2 maal daags (dagelijks, geen rustweek), Cobimetinib 

60mg 1 maal daags (21 dagen, 7 dagen rust) 

Encorafenib + Binimetinib 

Praktisch: 

Terugbetaald vanaf 01/11/2019. 

Dosis: encorafenib 450mg (6co van 75mg) 1 keer per dag, binimetinib 45mg 

(3x15mg) 2 maal daags 

 

Doelgerichte therapie: c-KIT-inhibitor 

- Enkel te geven bij aanwezigheid van c-KIT mutatie. 
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- Imatinib® 

 

T-VEC 

Intralesioneel toedienen van T-VEC (oncolytic virus talimogene laherparepvec (cave 

besmetting)) kan een lokale immuunrespons veroorzaken. Deze lokale respons kan 

ook een effect hebben op niet geïnjecteerde tumor sites. Dit wordt gebruikt in 

expertise-centra bij injecteerbare ziekte (IIIB, IV, geen viscerale ziekte) en is een zeer 

goede behandeling voor in transit metastasen. 

Let op: In België is deze behandeling niet terugbetaald.  

Kostprijs in Nederland: +/- 5000 euro per behandeling. Gemiddeld zijn 5-6 

behandelingen nodig. 

Dit wordt momenteel bestudeerd in combinatie met anti-CTLA4-antilichamen en anti-

PD1-antilichamen. 

- Immuunreactie kan vergrote klieren geven. Indien je onder T-VEC vergrote klieren 

ziet, wordt best een biopsie uitgevoerd om progressie uit te sluiten. 

- Ook bij complete pathologische respons kan pigment aanwezig blijven, waardoor 

PCR moeilijk in te schatten is. Er moeten dus steeds biopsies plaatsvinden alsook 

PET-CT als alle letsels afgevlakt zijn. 

- Tijdens de behandeling kunnen intussen metastasen ontstaan. 

Bij optreden van ernstige bijwerkingen (cellulitis, jeuk/pijn op injectieplaats, grieppaal 

syndroom) wordt Aciclovir gegeven.  

Chemotherapie 

- Respons rates minder dan 20% 

- Geen verbetering in overall survival 

- Enkel te overwegen bij fitte patiënten die geen andere therapeutische opties meer 

hebben en bij wie inclusie in studieverband niet mogelijk is. 

- Mogelijkheden: 

o Dacarbazine: 800-1000mg/m2 IV om de drie weken: RR 10-20% 

o Temozolomide: 200mg/m2 dag 1 tem dag 5 om de 4 weken: (geen 

terugbetaling) 

o Carboplatinum + Paclitaxel 

Overzicht 

 Ipi Pembro Nivo Nivo+ipi BraF/MEK TVEC 
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ORR 11-19% 42% 44% 58% 64-68% 26% 

PFS 2,8-3,3 8,3 6,9 11,5 12,6 NR 

(m)OS 13-16 32 36 Not 

reached  

25,6 23,3 

1j OS 58 68-74 74 73 73 74 

3j OS 26 50 52 58 44 39 

3-4 19-27% 17% 11-20% 54-58% 48-62% 11% 

 

Behandelingsequenties 

Er is nood aan prospectieve studies om de juiste sequentie van behandelingen te bepalen. 

De keuze van behandeling hangt af van  

- uitgebreidheid van de ziekte 

- BRAF- en c-KIT-mutatieanalyse 

- WHO Performance status  

- Comorbiditeiten 

 

 

- Bij progressie na eerdere adjuvante behandeling 
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o Patiënten die eerder adjuvant anti-PD1 antilichamen kregen  

- Zo BRAF-mutatie: BRAF plus MEK-inhibitor 

- Zo geen BRAF-mutatie: Ipilimumab 

o Patiënten die eerder BRAF- plus MEK-inhibitor kregen: anti-PD1-antilichamen 

opstarten. 

- Algemeen bij patiënten zonder hersenmetasasen  

o Voorkeur anti-PD1-antilichamen +/- anti-CTLA4-antilichamen 

o Expert opinion Bart Neyns: voorkeur anti-PD1 antilichamen in monotherapie 

met eerste controle PET-CT na 9 weken 

- Bij respons na 9 weken: 

 interval van beeldvorming verlengen tot 12 weken. 

 Bij bereiken van CR of complete metabole respons (CMR) op 

PET/CT zullen we (in afwezigheid van tussentijdse therapie 

limiterende irAE; TLirAE) voorstellen de behandeling na 1 jaar 

te stoppen. 

 In geval geen CMR wordt bereikt wordt in afwezigheid van 

TRirAE de behandeling verder gezet tot 2 jaar. 

 Indien nog steeds geen CMR na 2 jaar wordt case/by/case 

bekeken wat de opties zijn. 

 Iets meer dan 40% van de populatie heeft zo uitzicht op een 

PFS op 5 jaar (zowel met pembro als met nivo) en een relatief 

klein (<30%) risico op ernstige irAE. 

- Indien na 9w beperkte PD, SD of mixed respons gezien wordt voorzien 

we een 2de scan 6w later (tenzij uiteraard levensbedreigende snelle 

progressie).  

 Indien bevestigde PD op 2de scan  

 Switch naar ipilimumab. De eerste ipi wordt 3w na 

laatste pem of 2w na laatste nivo toegediend. Patiënten 

zijn dan "at risk" voor een hogere kans op ernstige irAE 

maar hebben nog 10% kans op duurzame PFS/OS. Op 

dat ogenblik lijkt me dit risico wel verantwoord. 

 Bij symptomatische PD en BRAFmut: switch naar 

BRAF/MEKi.  

- Patiënten met BRAF-mutatie 

o Bij deze patiënten zijn er verschillende opties afhankelijk van tumorload, 

snelheid van progressie en symptomen. 
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o BRAF- plus MEK-inhibitoren zijn eerste keuze bij patiënten met symptomen, 

bulky disease en LDH > 2ULN. (Bij immunotherapie kan je immers initieel 

ziekteprogressie hebben hetgeen bij deze patiënten moet vermeden worden.) 

Bij alle andere patiënten is eerste keuze immunotherapie. 

o Gerandomiseerde studies zijn nodig om een optimale sequentie van de 

verschillende behandelingsmogelijkheden te bepalen bij patiënten met een 

BRAF-mutatie.  

o Bij beste respons omschakelen naar immunotherapie? Dit staat ook in NCCN 

guidelines maar niet gebaseerd op studies, dus voorlopig nog niet te doen in 

dagelijkse praktijk. Expert opinion Bart Neyns: responsevaluatie iedere 8 

weken:  

- Metabole CR:  

 verder BRAF/MEK tot eerste PD  

 of switch naar anti-PD indien intolerantie BRAF/MEK 

- PR of SD: hier toch overschakelen naar immunotherapie. Maar vaak 

zie je toch snelle progressie. Te overwegen om een tijdelijk overlap 

BRAF/MEK / immunotherapie te doen (6 maand tot 1 jaar maximaal en 

dan BRAF te stoppen). Maar wordt nog weinig in dagelijkse praktijk 

gedaan… 

- Combinatie Nivolumab en Ipilimumab 

o Combinatie geeft benefit in PFS en OS, maar winst in OS is beperkt  en meer 

toxiciteit.  

o ESMO 2019 en key opinion leaders: eerste keuze bij ‘fit for toxicity’ patiënten: 

Nivolumab + Ipilimumab 

o Expert oninion Bart Neyns: Enkel plaats bij  

- patiënten met asymptomatische hersenmetastasen die geen nood 

hebben aan corticosteroïden en beperkt aantal letsels (RR meer dan 

50% bij combinatie in vergelijking met 21 % bij Nivolumab alleen) (zie 

hersenmetastasen) 

- patiënten met LDH > 2 x ULN (maar bij deze groep evidentie III,B) 

o Expert opinion: Niettegenstaande de symbolisch interessante 52% OS (>1 op 

2 patiënten in leven na 5 jaar) op het 5y OS landmark voor upfront ipi/nivo is 

het numeriek verschil met nivo mono <10% (8%) en niet significant 

(descriptieve log-rank test p>0,05; niet signif HR). De OS curves scheiden 

zich pas na 1jaar. De kans op ernstige irAE is meer dan 2x hoger met de 

upfront combinatie. De HRQOL data die BMS toont weerspiegelen niet de 

realiteit. Mijn  interpretatie is dat upfront combinatie voor OS geen nut heeft bij 
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patiënten met een levensverwachting van minder dan 1 jaar op anti-PD-

1 (curves overlappen volledig). Het mogelijk beperkte voordeel in OS lijkt 

weggelegd voor patiënten die op een anti-PD-1 minstens één jaar OS 

prognose hebben en volgens mij dus de kans hebben binnen dat jaar 

sequentieel aan ipilimumab te worden blootgesteld wanneer met aPD1 mono 

wordt gestart. De optie om toch met de ipi/nivo combinatie te startten is iets 

waar ik me niet tegen verzet indien goed geïnformeerde jongere en fitte 

patiënten (zonder comorbiditeit die hen meer kwetsbaar zou maken voor 

complicaties bij irAE) er zouden om vragen. Anderzijds stel ik het niet zelf 

voor (licht soms toe waarom, zoals bv recent bij 2 collegae die ik 

behandelde) en zou ik niet bereid zijn de combinatie te gebruiken bij "fragiele 

patiënten". Het verschil in ORR/PFS dat wel snel wordt bereikt is geen goed 

argument voor mij omdat deze vroegtijdige meerwaarde zich niet vertaalt in 

vroegtijdige betere OS kans en ikv de excessieve kans op ernstige irAE meer 

patienten nadeel van de irAE zullen ondervinden dan voordeel van hun iets 

betere kans op ORR (maw niemand is gediend met een respons (die zich niet 

in OS vertaalt) als hij/zij met ernstige irAE moet afrekenen).  

- Desmoplastic melanoma 

o Minder dan 5% van de melanomen 

o Vaak betere prognose 

o Goede respons op anti-PD-1 antilichamen (>70%). Dit kan te wijten zijn aan 

hoge mutational burden en frequente PD-1 expressie. 

- Patiënten met c-KIT mutatie 

o Het is onduidelijk of deze patiënten in eerste lijn beter een behandeling met 

imatinib of immunotherapie krijgen.  

- Eerder voorkeur voor immunotherapie, zeker bij asymptomatische 

patiënten. 

- Eventueel c-KIT-inhibitor bij symptomatische patiënten. 

- Patiënten met NRAS-mutatie 

o Eerste lijn: anti-PD1 +/- anti-CTLA4 

o Tweede lijn: MEK-inhibitor in monotherapie (maar beperkte activiteit in deze 

setting) (bijv. binimetinib) 

- Niet-cutane melanomen 

o Acrale melanomen 

- Anti-PD1-antilichamen: 32% RR 
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o Mucosale melanomen: zowel respons beschreven op CTLA4-antilichamen als 

op anti-PD1 antilichamen maar respons rate is minder dan bij cutaan 

melanoma 

o Oculaire melanoma 

- Uveale melanomen: lage respons rate met immunotherapie, geen 

targeted therapy 

Beleid bij hersenmetastasen 

De aanwezigheid van hersenmetastasen is prognostisch zeer ongunstig. 

Er zijn 3 behandelingsmodaliteiten: 

- Neurochirurgie 

- Stereotactische radiochirurgie (SRS) 

- Systemische therapie  

o Doelgerichte therapie met BRAF-MEK-inhibitoren 

o Immunotherapie 

Huidige systemische therapieën kunnen veilig toegediend worden bij patiënten met 

hersenmetastasen. 

Pancraniële radiotherapie wordt best vermeden wegens het gebrek aan efficiëntie, de 

laattijdige bijwerkingen en het bestaan van immunotherapie (PD-1 antilichamen in 

combinatie met anti-CTLA4-antilichamen). Recente studie toont aan dat bij patiënten met 1-3 

metastasen na lokale therapie (chirurgie of SRS) er geen plaats meer is voor pancraniële 

radiotherapie. 

De optimale sequentie van de verschillende behandelingsmodaliteiten is tot op heden niet 

gekend, maar recente resultaten kunnen helpen in de besluitvorming tot wanneer lopende 

klinische studies meet definitieve antwoorden geven.  

Asymptomatische hersenmetastasen 

Algoritme voor asymptomatische hersenmetastasen 
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a. Bij patiënten met een klein aantal asymptomatische hersenmetastasen (<5-10), non-bulky disease (<3cm), is 

stereotactische radiochirurgie een optie. Een klassiek schema is 5 x 6 Gy over 2 weken.   

Bij andere patiënten geeft men beter systemische therapie eerst en houdt men SRS voor de behandeling van 

niet-responderende letsels. 

b. Voor patiënten die falen onder systemische therapie, wordt SRS overwogen als salvage therapy als het totaal 

aantal progressieve letsels <5-10 is en de maximale diameter <3cm. 

Nivolumab in combinatie met Ipilimumab 

Wetenschappelijke evidentie: fase 2- studie  

Patiënten met asymptomatische hersenmetastasen, low tumor burden: RR 46%, PFS 

op 18maanden 50%. 

 (Patiënten met symptomatische hersenmetastasen: lagere respons, slechts 22%) 

Deze data suggereren dat combinatie Nivolumab/Ipilimumab de voorkeur heeft, zelfs 

bij asymptomatische patiënten met BRAF-mutatie. 

Dabrafenib en Trametinib 

Wetenschappelijke evidentie: COMBI-MB (fase 2 studie), PS 0-1, asymptomatische 

hersenmetastasen zonder voorafgaande behandeling, RR 58%, PFS 5.6 maanden 

Symptomatische hersenmetastasen 
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Neurochirurgische resectie kan overwogen worden bij  een solitaire grote 

hersenmetastase (>3 cm), metastase in de fossa posterior met druk op het 4de ventrikel of 

aquaduct en bij uitgebreide oedeemvorming.  De rol van postoperatieve SRS staat 

momenteel ter discussie. 

Bij symptomatische patiënten kan de systemische behandeling er anders uitzien door de 

nood aan corticoïden. 

Behandeling bij deze groep is afhankelijk van performance status, al dan niet progressieve 

ziekte buiten de hersenen, voorgaande behandelingen,… 

De kans op respons op combinatie Nivolumab/Ipilimumab is klein (22%). De kans is nog 

lager bij patiënten onder corticotherapie en dus geen goede optie. 

Zo BRAF mutant, gaat de voorkeur uit naar BRAF-MEK-inhibitoren (responskans is bewaard 

maar PFS is teleurstellend)! 

Expert opinion: We evaleren dan de respons om de 8w en zo CMR wordt bereikt houden we 

ze meestal tot eerste PD op BRAF/MEKi of switchen indien de tolerantie onvoldoende is. 

Indien de respons stagneert voor een CMR wordt bereikt switchen we voor PD naar anti-

PD1. 

Indien lokale therapie faalt, bij patiënten onder corticotherapie of bij patiënten met 

leptomeningeale metastasen, kan pancraniële radiotherapie overwogen worden. Een 

klassiek schema is bvb. 10 x 3 Gy over 2 weken. Dit kan dan gecombineerd worden met 

BRAF/MEK-inhibitoren bij BRAF-mutatie of temozolomide bij BRAF-wildtype. 

Best supportive care is in deze populatie ook een optie.  

Nota: Bij stereotactische radiotherapie of  immunotherapie kan (radio)necrose optreden. Dit 

is soms moeilijk te onderscheiden van ziekteprogressie op MR hersenen. Dan doe je best 

een fusie van PET-CT en MR-beelden. Zo FDG avide: te beschouwen als progressie. Zo 

FDG niet avide: radionecrose. 

8. Follow up:  

Momenteel is er geen consensus over de frequentie van follow up consultatie, noch over het 

gebruik van beeldvorming en bloedanalyse.  

Praktisch voorstel werkgroep: 

Opmerkingen:  

 Voor interpretatie van de stadia cfr. Tabel klinische stadia 
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 Zo een whole body PET-CT wordt uitgevoerd, kan hierbij CT low dose gevraagd 

worden om de stralingsbelasting te beperken. 

 Alternatief: DWI Total body MRI  

 

Stadium I en II:  

 

*Bij dysplastisch naevus syndroom iedere drie maanden 

Stadium III 

 Tijdens behandeling met immunotherapie of BRAF/MEK-inhibitor (eerste jaar) 

o Driemaandelijks klinisch onderzoek (dermatologisch) 

o Bloedanalyse (volledig bilan, inclusief CRP en LDH) bij ieder contact 

o Beeldvorming: 

 Zo geen klieruitruiming gehad: om de twee maand alternerend 

echo klierstreken en whole body PET-CT (met CT low dose) 

 Zo wel klieruitruiming: om de 4 maanden whole body PET-CT (met 

CT low dose) 

 Na de behandeling met immunotherapie of BRAF/MEK-inhibitor 

o Jaar 2 

 Driemaandelijks klinisch onderzoek (dermatologisch) 

 Driemaandelijks bloedanalyse (volledig bilan, inclusief CRP en 

LDH) 

 Beeldvorming: 
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 Om de 4-6 maanden whole body PET-CT (met CT low 

dose) 

 Zo geen klieruitruiming gehad: eveneens om de 4-6 

maanden echo klierstreken (alternerend met whole body 

PET-CT (met low dose CT)) 

o Jaar 3 

 Zesmaandelijks klinisch onderzoek (dermatologisch) 

 Zesmaandelijks bloedanalyse (volledig bilan, inclusief CRP en 

LDH) 

 Beeldvorming:  

 Om de 4-6 maanden whole body PET-CT (met CT low 

dose) 

 Voorstel: Zo geen klieruitruiming gehad: eveneens om de 

4-6 maanden echo klierstreken (alternerend met whole 

body PET-CT (met low dose CT)) 

o Jaar 4-5 

 Zesmaandelijks klinisch onderzoek (dermatologisch) 

 Zesmaandelijkse bloedanalyse (volledig bilan, inclusief CRP en 

LDH) 

 Zesmaandelijkse beeldvorming whole body PET-CT (met CT low 

dose) 

o Na 5 jaar 

 Jaarlijks klinisch onderzoek (dermatologisch) 

 Geen routine beeldvorming meer, enkel op geleide van de kliniek 

 Geen routine bloedafname meer 

Stadium IV 

 Patiënten die immunotherapie krijgen:  

o Jaar 1 en 2 

- Driemaandelijks labo (volledig bilan incl. CRP, LDH)  

- Driemaandelijks whole body PET-CT  

- Zesmaandelijks MR hersenen 

o Jaar 3 

- Labo (volledig bilan incl. CRP, LDH) drie- tot viermaandelijks 

- Vier- tot zesmaandelijks whole body PET-CT  

- Zesmaandelijks MR hersenen  

o Jaar 4 en 5:  



 

Versie juni 2020 
De artsen van AZ Sint-Lucas hebben deze richtlijnen met zorg opgemaakt. De inhoud ervan is echter algemeen en indicatief. AZ Sint-Lucas is niet aansprakelijk voor eventuele 
vergissingen, tekortkomingen of onvolledigheid van deze richtlijnen. 

- Zesmaandelijks labo (volledig bilan incl. CRP, LDH)  

- Zesmaandelijks tot jaarlijks whole body PET-CT 

- Zesmaandelijks tot jaarlijks MR hersenen 

 

- Patiënten die BRAF/MEK-inhibitoren krijgen:  

o beeldvorming door middel van (whole body PET-)CT iedere 8 weken in kader 

van terugbetaling 

o MR hersenen zesmaandelijks 

9. Algemeen/weetjes 

Opmerkingen: 

Immunotherapie 

 Protonpompinhibitoren en immunotherapie: studie die aantoont dat de efficiëntie 

van immunotherapie daalt bij gelijktijdig geven van PPI. Mechanisme onduidelijk. 

Betekenis in dagelijkse praktijk nog onduidelijk. Praktisch: PPI te stoppen zo geen 

duidelijke indicatie. Eventueel omschakelen naar ranitidine.  

 Patiënten die in adjuvante setting Nivolumab of Pembrolizumab kregen, hebben 

mogelijks geen respons meer op PD1- antilichamen bij herval. 

 HLA loss: vaak non-responders op immunotherapie 

 

Immune related adverse events:  

 https://www.bsmo.be/immunomanager/irae/ 

o Bij vage klachten is drempel laag om immunotherapie 1 week uit te stellen. 

o In adjuvante setting CRP telkens in bloedanalyse te bepalen, alsook 

baseline. Zo CRP meer dan 2 x ULN: irAE uitsluiten. CRP is een 

diagnostische merker voor irAE zoals hypofysitis, colitis, hepatitis, 

pneumonitis. CRP zal niet gestegen zijn bij thyroïditis, huidtoxiciteit. Zo 

duidelijke CRP-stijging zonder aanknopingspunt (anamnese, klinisch 

onderzoek, Labo,…) wordt de toediening van immunotherapie best 1 week 

uitgesteld. 

o CRP kan ook gebruikt worden om de dosis corticoïden af te bouwen. In 

principe worden corticoïden afgebouwd over 4 weken (ipi/nivo 6 weken). 

Indien het CRP echter terug stijgt, dient de dosis van Medrol terug 

verhoogd te worden.  

https://www.bsmo.be/immunomanager/irae/
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o Myositis en cardiomyositis kunnen lethaal zijn. Bij myositis altijd cardiale 

aantasting uitsluiten door middel van bepaling troponine en uitvoeren MRI 

hart. 

o Hormonaal bilan 

 Bij Nivolumab/Ipilimumab: alle hormonen bepalen 

 Bij monotherapie Nivolumab/Pembrolizumab: enkel TSH te 

bepalen 

o Neurologische bijwerkingen: Guillain Barré: er bestaat discussie over het al 

dan niet geven van corticoïden. Expert opinion: toch corticoïden op te 

starten (2mg/kg). Ook plasmaferese te starten. 

o Zo geen kliniek van pancreatitis, dient geen lipase bepaald te worden. 

o Pneumonitis: zo geen respons op corticoïden: 50% kans op mortaliteit. 

o Vaak miskend is een gastritis op immunotherapie. Klachten kunnen 

variëren (anorexia, braken,…). Best gastroscopie te verrichten. 

o Zo nood aan chronisch corticoïden voor irAE: 

 Substitutie te starten met calcium en vit D, ev. botdensitometrie 

(afh v leeftijd) en alendronaat opstarten zo nodig 

 Profylactisch Bactrim 3x/ week zo lymfocyten onder de 750 

(preventie PJP). In UZ Gent zelfs bij iedereen onder langdurig 

cortico’s 

o Zo corticoïden onvoldoende 

 Tacrolimus bij pneumonitis 

 Infliximab bij colitis (na Mantoux en hepatitis serologie) 

o Als er onder immunotherapie of in de follow up van een patiënt na 

immunotherapie  

 een longletsel verschijnt, denk dan aan volgende differentieel 

diagnose; progressie, BOOP, sarcoïdose,… Bevestig diagnose 

met biopsie, EBUS,… 

 vergrote mediastinale klieren verschijnen: dit is vaak sarcoïdose-

like reactie op immunotherapie. Zo patiënt hiervan geen klachten 

ondervindt, kan de behandeling met immunotherapie verdergezet 

worden. 

o Rechallenge na irAE. Bij pneumonitis en colitis kan de behandeling met 

immunotherapie herstart worden als de behandeling voor de patiënt van 

levensbelang is. Cave: baseline capaciteit van de longen moet terug 

normaal zijn. Er moet een window zijn van 2 weken zonder corticoïden 

alvorens de immunotherapie te herstarten. 
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o Patiënten met voorafbestaande auto-immune ziekte hebben groter risico op 

exacerbatie van hun auto-immuunziekte en op ontwikkelen van een irAE. 

Maar dit is meestal te behandelen en is daarom op zich geen contra-

indicatie om immunotherapie op te starten. Vooraf preventieve behandeling 

met lage dosis corticoïden is niet gevalideerd. Dus vooral patiënt goed 

informeren! 

Richtlijnen merkel cel carcinoom  

1. Inleiding  

Merkel cel carcinomen zijn zeldzame agressieve huidtumoren. 

Enkele cijfers: 

 Incidentie     0,6/100000/jaar 

 Kans op lokaal herval    25-30% 

 Kans op regionaal herval  52-59% 

 Ontwikkelen van metastasen  35% 

 Globale 5-jaarsoverleving 30-64 % 

Risicofactoren: 

 Voorgeschiedenis van extensieve UV-expositie 

 Kaukasische populatie, vnl ouder dan 65j 

 Komt meer voor bij immuungedeprimeerde patiënten (bv. na orgaantransplantatie, 

lymfoproliferatieve ziekte, HIV,…) 

 Onduidelijke rol van Merkel cel polyomavirus 

2. Diagnose  

Bij vaststellen van een verdacht letsel: 

 Uitgebreid klinisch onderzoek met inspectie van de huid en onderzoek van de 

klierregio’s 

 Primair letsel: excisiebiopsie 

 Vergrote klieren: fijne naald aspiraat en/of open biopsie 

Anatoompathologisch verslag: 

Minimale elementen te vermelden in anatoompathologisch verslag: 

 Tumorgrootte  
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 Perifere en diepe marges 

 Lymfovasculaire invasie 

 Extracutane extensie naar bot, fascia van spieren, kraakbeen 

 

Zo mogelijk eveneens vermelden van: 

 Diepte (in mm) 

 Mitotische index 

 Tumor-infiltrating lymfocyten 

 Tumoraal groeipatroon (nodulair of infiltratief) 

 Aanwezigheid van secundaire tumoren (concurrent spinocellulair carcinoma) 

 

Diagnose door H&E kleuring en bevestigd door immuunhistochemie (IHC) 

(Differentieel diagnose: small round blue cell, small cell lung carcinoma) 

Staging: 

Sentinelklierbiopsie 
 

Bij patiënten met bevestigd primair Merkel Cel carcinoom wordt een sentinelklierbiopsie 

uitgevoerd ter detectie van kliermetastasen.  

Diagnose door H&E kleuring en bevestigd door immuunhistochemie (IHC) 

Elementen te vermelden in anatomopathologisch verslag conform de meest recente TNM 

classificatie: 

 Micro/macrometastase 

 Locatie 

 Aan- of afwezigheid van kapseldoorbraak 

 

Beeldvorming 
 

A. Bij klinisch verdacht letsel: 
Tumorstaging: echografie met vermelding van de maximale afmeting van het 

letsel en evaluatie van klierstations. 

 

B. Staging: Stadium II en III 
a. 18FDG PET-CT scan 
b. Of CT scan van hals – thorax – abdomen 
c. MRI voorbehouden voor evaluatie weke delen metastase (bv. 

thoraxwand, buikwand, sino-nasale regio) en botmetastase. 
d. Bij neurologische symptomen: MRI hersenen voorbehouden ter 

uitsluiting van hersenmetastasen. 
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e. Verdachte klier of niet palpabele massa: echografie geleide fijne naald 
aspiratie / biopsie. 

 

Bepaling NSE kan nuttig zijn 
 

3. TNM Classificatie 

AJCC TNM Staging Classification for Merkel Cell Carcinoma (8th ed.)  

 

Primary Tumor (T) 

TX Primary tumor cannot be assessed 

T0 No evidence of primary tumor (e.g., nodal/metastatic presentation without associated primary) 

Tis In situ primary tumor 

T1 Less than or equal to 2 cm maximum tumor dimension 

T2 Greater than 2 cm but not more than 5 cm maximum tumor dimension 

T3 Over 5 cm maximum tumor dimension 

T4 Primary tumor invades bone, muscle, fascia, or cartilage 

Regional Lymph Nodes (N) 

 NX Regional lymph nodes cannot be assessed 

 N0 No regional lymph node metastasis 

  cN0 Nodes negative by clinical exam* (no pathologic node exam performed) 

  pN0 Nodes negative by pathologic exam 

 N1 Metastasis in regional lymph node(s) 

  N1a Micrometastasis** 

  N1b Macrometastasis*** 

 N2 In transit metastasis**** 

Distant Metastasis (M) 

 M0 No distant metastases 

 M1 Metastasis beyond regional lymph nodes 

  M1a Metastasis to skin, subcutaneous tissues or distant lymph nodes 

  M1b  Metastasis to lung 

  M1c Metastasis to all other visceral sites 

* Clinical detection of nodal disease may be via inspection, palpation, and/or imaging. 

** Micrometastases are diagnosed after sentinel or elective lymphadenectomy. 

*** Macrometastases are defined as clinically detectable nodal metastases confirmed by therapeutic 

lymphadenectomy or needle biopsy. 

**** In transit metastasis: a tumor distinct from the primary lesion and located either (1) between the primary 

lesion and the draining regional lymph nodes or (2) distal to the primary lesion. 

 

Stage 0  Tis N0 M0 
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Stage IA  T1 pN0 M0 

Stage IB  T1 cN0 M0 

Stage IIA  T2/T3 pN0 M0 

Stage IIB  T2/T3 cN0 M0 

Stage IIC  T4 N0 M0 

Stage IIIA  Any T N1a M0 

Stage IIIB  Any T N1b/N2 M0 

Stage IV  Any T Any N M1 

 

Prognose: 5-jaarsoverleving 

Stadium I:  60-80% 

Stadium II:  50-60% 

Stadium III:  30-40% 

Stadium IV:  20% 

 

4. Behandeling 

Klinisch kliernegatieve ziekte  

Primaire chirurgie 

 

Heelkunde is de gouden standaard bij klinisch kliernegatieve ziekte (2) en bestaat uit 

verschillende stappen: 

1. Excisiebiopt van het volledige primaire letsel  

 met nauwe vrij sectievlakken 

 Doel: diagnosestelling 

 

2. Sentinelklierbiopsie  

 Doel: een accurate bepaling van N-stadium.  

 De sentinelklierbiopsie dient plaats te vinden voor de definitieve heelkunde gezien 

heelkunde de lymfatische drainage kan veranderen.  

 In de praktijk wordt de sentinelklierbiopsie intraoperatief uitgevoerd tijdens de 

definitieve brede lokale excisie. 

 Sentinelklierbiopsie is minder betrouwbaar bij patiënten met een primair letsel in 

het hoofd- en halsgebied (vals negatief resultaat). Deze patiënten krijgen best 

sowieso adjuvant radiotherapie thv klierstreken. 

 

3. Definitieve brede lokale excisie (2) 

 Met resectiemarges van 1-2cm  

 Negatieve chirurgische marges moeten nagestreefd worden indien klinisch 

mogelijk. 
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 Mohs chirurgie, modified Mohs chirurgie of complete circumferential perpheral 

and deep-marging assessment (CCPDMA) kan overwogen worden indien 

weefselsparende chirurgie nodig is bvb. bij MCC van het aangezicht. 

 Negatieve sectievlakken moeten niet nagestreefd worden door extensieve 

heelkunde die de tijd tot adjuvante radiotherapie significant zou verlengen (indien 

er een indicatie is voor adjuvante radiotherapie). 

 

4. Reconstructie  

 Meestal vindt de reconstructie onmiddellijk na heelkunde plaats. 

 Indien adjuvante radiotherapie wordt gepland, wordt de reconstructie zoveel 

mogelijk beperkt om de radiotherapie snel van start te kunnen laten gaan en het 

targetvolume zo weinig mogelijk te beïnvloeden. 

 

Primaire radiotherapie 

 

Bij geselecteerde gevallen: 

 Als volledige resectie niet mogelijk is 

 Als patiënt heelkunde weigert 
 

Adjuvante radiotherapie 

Sentinelklier negatief: 

 Observatie:  
o enkel bij patiënten met kleine letsels (< 1cm), waarvoor brede resectie (en 

R0-resectie) plaatsvond, én  
o bij afwezigheid van risicofactoren (vb. lymfovasculaire invasie of 

immuunsuppressie). 

 Adjuvante radiotherapie ter hoogte van de primaire tumor: 
o Alle andere patiënten: minder local recurrence 
o Bij nauwe of positieve sectievlakken  

 Adjuvante radiotherapie ter hoogte van de klierstreken: 
o Bij positieve sectievlakken ter hoogte van de primaire tumor  
o Bij MCC ter hoogte van hoofd-halsgebied gezien sentinelklierbiopsie 

mogelijks valsnegatief 
  

Sentinelklier positief: 

 Tumorbed: steeds adjuvante radiotherapie 

 Klierstreken: Lymfeklieruitruiming en radiotherapie klierstreken. Indien chirurgie geen 

optie: radiotherapie klierstreken. 

 

Adjuvante chemotherapie 

Geen plaats voor adjuvante chemotherapie bij kliernegatieve ziekte. 
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Klinisch klierpositieve ziekte  

Klinisch positieve klieren moeten bevestigd worden door fijne naaldaspiratie of open biopsie. 

Indien er geen metastasen op afstand zijn, wordt er een lymfeklierdissectie uitgevoerd en 

radiotherapie klierstreken. Indien heelkunde niet mogelijk is: radiotherapie ter hoogte van de 

klierstreken. 

Adjuvante chemotherapie is geen standaard behandeling. Er zijn geen gerandomiseerde 

studies die een overlevingsvoordeel aantonen.  

Adjuvante chemotherapie kan overwogen worden bij geselecteerde gevallen, hoewel 

retrospectiueve studies geen survival benefit konden aantonen. Het meest gebruikte 

chemotherapieschema is Cisplatinum (of Carboplatinum) +/- Etoposide. (3,4) 

Combinatie radiochemotherapie is evenmin standaard. Dit kan overwogen worden in 

geselecteerde gevallen. 

Mogelijke schemata indien concomitant met radiotherapie: 

 Carboplatinum (AUC 4,5) dag 1+ Etoposide 80 mg/m2 IV dag 1-3 (week 1, 4, 7 en 
10)(5). 

 Carboplatinum (AUC 2) wekelijks (6) 
 

Gemetastaseerde ziekte 

 

De behandeling van gemetastaseerde ziekte vereist een geïndividualiseerde aanpak waarbij 

er een plaats is voor chemotherapie, palliatieve radiotherapie, palliatieve chirurgie (of een 

combinatie hiervan) of best supportive care. 

Systemische therapie 

Enkele cijfers (7): 

 Chemotherapie geeft een respons rate tot 68%, maar deze responsen zijn            
meestal van korte duur.  

 Een duidelijke winst in overleving kon niet aangetoond worden.  

 De mediane overleving bedraagt 22 maand.  

 5-jaarsoverleving 17% 
 

De voorkeur gaat uit naar een combinatie van Cisplatinum-Etoposide (Grade 2B 

recommendation) (7,8) 

Alternatief : 

 Carboplatinum-Etoposide. 

 Topotecan (eerder bij ouderen) 

 Cyclofosfamide-Doxorubicine (of Epirubicine)-Vincristine (CAV): cave toxiciteit 

 Deelname aan klinische studie 
 

Palliatieve radiotherapie en/of heelkunde  

Dit kan overwogen worden bij symptomen of in geval van oligometastasen 
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Herval 

Locoregionaal herval 

Locoregionaal herval komt frequent voor. Dit is geassocieerd met een slechtere prognose.  

Optie: salvage multimodale therapie ( chemotherapie, bestraling en/of heelkunde). (10) 

Gemetastaseerde ziekte (cfr. 3.) 

 

5. Follow-up 

 De gemiddelde tijd tot herval is 8 maanden. 90% van de recidieven treden op binnen 

de eerste 24 maanden. 

 Klinisch onderzoek (volledige huidinspectie en klinisch onderzoek van de klierregio’s) 

iedere 3 tot 6 maanden gedurende de eerste twee jaar. Nadien iedere zes tot 12 

maanden. 

 Zelfonderzoek is aangewezen gezien hoger risico op andere huidtumoren. 

 Het bepalen van NSE (neuron-secifiek enolase) kan nuttig zijn voor vroegtijdige 

detectie van herval. 

 Beeldvorming bij klachten. Bij hoogrisico patiënten is routine beeldvorming 

aangewezen.  

Voorstel: 

 FDG PET-CT scan: 3 maand en 1 jaar na initiële behandeling. 

 CT scan hals – thorax – abdomen: 6 – 9 – 15 – 18 en 24 maand na initiële 
behandeling. 
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