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Resultaten klinische studie – Samenvatting 

voor leken

Een studie waarin wordt gekeken of emicizumab▼ bloedingen 

kan voorkomen bij personen met hemofilie A van 12 jaar en 

ouder wanneer deze eenmaal om de 4 weken wordt toegediend 

en of er enige bijwerkingen zijn bij toediening van emicizumab 
 

De volledige titel van de studie en een verklarende woordenlijst van medische begrippen 

vindt u aan het einde van de samenvatting. 

 

Over deze samenvatting 

Dit is een samenvatting van de resultaten van een 

klinische studie (in dit document ‘studie’ genoemd) 

– geschreven voor: 

● het algemeen publiek; en  

● personen die aan de studie deelnamen. 

 

Inhoud van deze 

samenvatting 

1. Algemene informatie over 

deze studie 

2. Wie neemt deel aan deze 

studie? 

3. Wat gebeurt er tijdens deze 

studie? 

4. Wat waren de resultaten van 

de hoofdanalyse van deze 

studie? 

5. Welke bijwerkingen in 

verband met het 

studiegeneesmiddel werden 

gerapporteerd in de 

hoofdanalyse van deze 

studie? 

6. Hoe helpt deze studie 

wetenschappelijk onderzoek? 

7. Zijn er plannen voor andere 

studies? 

8. Waar kan ik meer informatie 

vinden? 

9. Samenvattende infographic 

10. Verklarende woordenlijst 

De studie begon in januari 2017 en zal naar 

verwachting eindigen in juni 2022. Deze samenvatting 

omvat de resultaten tot december 2017, toen de 

hoofdanalyse werd uitgevoerd. Op het moment dat 

deze samenvatting wordt geschreven, loopt de studie 

nog en verzamelen studieartsen nog steeds 

informatie. 

 

Geen enkele studie kan ons alles over de risico’s en 

voordelen van een geneesmiddel vertellen. Er zijn veel 

personen die deelnemen aan verschillende studies 

nodig om alle benodigde informatie te achterhalen. 

De resultaten uit deze studie kunnen verschillen van 

die van andere studies met hetzelfde geneesmiddel. 

● Dit betekent dat u geen beslissingen mag nemen 

op basis van deze ene samenvatting. Praat altijd 

met uw arts voordat u eender welke beslissing 

neemt over uw behandeling. 

 

 

 

We danken de personen die aan deze studie deelnemen 

De personen die aan deze studie deelnemen, helpen artsen om belangrijke vragen te 

beantwoorden over hemofilie A en het studiegeneesmiddel – emicizumab. 

 

 

▼ Emicizumab is onderworpen aan aanvullend toezicht. Dit maakt het mogelijk om snel nieuwe veiligheidsinformatie te 

identificeren. Als u, of iemand voor wie u zorgt, een bijwerking heeft tijdens het gebruik van deze behandeling, moet u dit 

onmiddellijk aan uw/hun arts vertellen. 
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1. Algemene informatie over deze studie 
 

Waarom wordt deze studie uitgevoerd? 

Hemofilie A is een zeldzame erfelijke bloedingsstoornis die wordt veroorzaakt door een 

afwijkend gen. Het treft voornamelijk mannen en jongens – minder dan 1% van de 

personen met ernstige hemofilie A zijn vrouwen. Personen met hemofilie A hebben 

weinig tot geen activiteit van een eiwit in het bloed dat 'stollingsfactor acht' wordt 

genoemd (ook wel 'FVIII' genoemd). Zonder dit actieve eiwit kan het bloed niet normaal 

stollen. Dit betekent dat personen met hemofilie A veel bloedingen kunnen hebben die 

lang kunnen duren, waaronder in hun gewrichten en spieren. Deze bloedingen kunnen 

worden veroorzaakt door kleine verwondingen of hebben mogelijk geen duidelijke 

oorzaak. 

 

Een van de standaardbehandelingen voor personen met hemofilie A is het vervangen van 

het ontbrekende of inactieve factor acht-eiwit door 'vervangingsfactor acht'. Deze 

behandeling verhoogt de hoeveelheid actieve factor acht in het bloed, waardoor het 

vermogen van het bloed om stolsels te maken, verbetert. Vervangingsfactor acht wordt 

toegediend als een injectie in een ader (soms een i.v.-injectie genoemd). 

 

Wanneer vervangingsfactor acht pas wordt toegediend nadat een bloeding is opgetreden 

om de bloeding te helpen stoppen, wordt dit 'on-demand behandeling' genoemd. 

 

Vervangingsfactor acht kan ook regelmatig worden toegediend om bloedingen te 

voorkomen. Dit type preventieve behandeling wordt 'profylactische behandeling' 

genoemd.  

 

Wanneer vervangingsfactor acht wordt toegediend om bloedingen te voorkomen, moet 

het tweemaal per week of vaker worden toegediend. Dit komt omdat vervangingsfactor 

acht gedurende een korte periode in het bloed blijft – precies hoe kort hangt af van hoe 

het lichaam van elke persoon het verwerkt, evenals van het type behandeling met 

vervangingsfactor acht.  

 

Er zijn veel verschillende soorten behandeling met vervangingsfactor acht. Verschillende 

personen kunnen verschillende dosissen krijgen.  

 

Ongeveer één op de vijf personen met hemofilie A ontwikkelt wat remmers tegen 

factor acht worden genoemd. Dit gebeurt omdat vervangingsfactor acht onbekend is 

voor het lichaam, waardoor het lichaam remmers ontwikkelt om het te vernietigen. Dit 

voorkomt dat de behandeling met vervangingsfactor acht werkt, waardoor het moeilijker 

wordt om een bloeding te voorkomen.  

 

Personen die deze remmers ontwikkelen, hebben slechts enkele behandelingsopties. 

Deze opties worden 'omzeilende middelen' genoemd. In plaats van de ontbrekende of 

inactieve factor acht te vervangen, gaan ze eromheen (of omzeilen ze deze) om het bloed 

te helpen stollen. Omzeilende middelen worden ook toegediend als injectie in een ader.  
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Emicizumab is een ander soort geneesmiddel voor hemofilie A. In eerdere studies werd 

aangetoond dat emicizumab eenmaal per week of eenmaal om de 2 weken toegediend, 

helpt om bloedingen te voorkomen bij personen met hemofilie A. Het is doeltreffend bij 

personen met remmers tegen factor acht en personen zonder remmers tegen factor acht. 

 

Deze studie wordt uitgevoerd om te zien of emicizumab, toegediend als een grotere 

hoeveelheid eenmaal om de 4 weken, al dan niet kan helpen bij het voorkomen van 

bloedingen bij personen met hemofilie A. Dit kan helpen bij het verminderen van de 

behandelingslast door minder frequente injecties te vereisen (eenmaal om de 4 weken 

in plaats van eenmaal per week of eenmaal om de 2 weken). In deze studie wordt ook 

gekeken of er enige bijwerkingen zijn bij het eenmaal om de 4 weken innemen van een 

grotere hoeveelheid emicizumab. 

 

Wat is het studiegeneesmiddel? 

Een geneesmiddel met de naam 'emicizumab' (HEMLIBRA®) is de focus van deze studie. 

● U spreekt dit uit als 'ehm – mie – sie – zu – mab'.  

● Emicizumab werkt door in te werken op stollingsfactoreiwitten die in het bloed worden 

gevonden (niet factor acht) om de functie van de ontbrekende of inactieve factor acht 

te vervangen. 

● Dit verbetert het vermogen van het bloed om stolsels te maken en betekent dat 

bloedingen minder waarschijnlijk zijn bij personen met hemofilie A. 

● Emicizumab is een preventieve (profylactische) behandeling. Dit betekent dat het 

regelmatig wordt toegediend om bloedingen te voorkomen. 

● Emicizumab wordt toegediend als een injectie onder de huid. Dit is anders dan de 

vervangingsbehandeling met factor acht, die wordt toegediend als een injectie in een 

ader. 

 

Emicizumab wordt in deze studie niet rechtstreeks vergeleken met enig ander 

geneesmiddel. 

 

Wat willen artsen te weten komen? 

Artsen hebben in eerdere studies aangetoond dat emicizumab bloedingen kan 

voorkomen wanneer het eenmaal per week of eenmaal om de 2 weken aan personen met 

hemofilie A wordt gegeven.  

Het duurt vrij lang voordat emicizumab het lichaam verlaat, dus kan het mogelijk zijn dat 

patiënten minder vaak dan eenmaal per week of eenmaal om de 2 weken worden 

behandeld zonder het effect ervan te verminderen.  

 

Artsen willen uitzoeken of emicizumab bloedingen kan voorkomen wanneer het eenmaal 

om de 4 weken in een grotere hoeveelheid wordt toegediend, en of dit even goed gebeurt 

wanneer het eenmaal per week of eenmaal om de 2 weken in een kleinere hoeveelheid 

wordt toegediend (zie rubriek 4 "Wat waren de resultaten van de hoofdanalyse van deze 

studie?"). 

 

Artsen willen ook uitzoeken hoe veilig emicizumab is wanneer het eenmaal om de 4 

weken als een grotere hoeveelheid wordt toegediend - door te controleren hoeveel 
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personen bijwerkingen hebben bij het krijgen van emicizumab tijdens deze studie (zie 

rubriek 5 “Welke bijwerkingen in verband met het studiegeneesmiddel werden 

gerapporteerd in de hoofdanalyse van deze studie?”). 

 

Wat voor soort studie is dit? 

Emicizumab werd eerder getest in kleinere fase 1- en fase 2-studies. Dit is een grotere 

'fase 3'-studie. Als een nieuw geneesmiddel doeltreffend blijkt te zijn en een gunstig 

veiligheidsprofiel heeft in een fase 3-studie, kunnen de resultaten worden gebruikt om 

goedkeuring te verkrijgen van gezondheidsinstanties in verschillende landen om het 

geneesmiddel beschikbaar te stellen aan personen met hemofilie A. Zie de verklarende 

woordenlijst voor volledige uitleg van fase 1-, fase 2- en fase 3-studies. Op het moment 

dat deze studie begon, waren er andere fase 3-studies met emicizumab gaande. Deze 

studies leverden resultaten op met emicizumab, eenmaal per week of eenmaal om de 2 

weken toegediend.  

 

Dit is een ‘open-label’ studie. Dit betekent dat zowel de artsen als de personen die aan 

de studie deelnemen, weten hoe ze worden behandeld. In deze studie kregen alle 

deelnemers eenmaal om de 4 weken emicizumab. 

 

De studie is opgedeeld in twee delen – deel 1 en deel 2 (zie rubriek 3 “Wat gebeurt er 

tijdens deze studie?”). Deze samenvatting bevat de belangrijkste resultaten van de 

hoofdanalyse van deel 2.  

 

Wanneer en waar vindt deze studie plaats? 

De studie begon in januari 2017 en zal naar verwachting eindigen in juni 2022. Deze 

samenvatting bevat de resultaten van de hoofdanalyse, tot december 2017 – bijna een 

jaar na de start van de studie. Op het moment dat deze samenvatting wordt geschreven, 

loopt de studie nog en verzamelen studieartsen nog steeds informatie. Ook worden 

personen die aan de studie deelnemen nog steeds onder toezicht gehouden.  



Datum samenvatting voor leken: juni 2021  Pagina 5 van 17 

 

 

 

 

Het kalendersymbool op de afbeelding ( ) toont wanneer de resultaten in deze 

samenvatting werden verzameld – december 2017. 

 

Deel 1 van de studie vindt plaats in drie studiecentra in twee landen.  

Deel 2 van de studie vindt plaats in 17 studiecentra in zes landen over de hele wereld.  

 

Voor meer informatie over deel 1 en deel 2 van de studie, zie rubriek 3 “Wat gebeurt er 

tijdens deze studie?”. 

 

Op de volgende kaart zijn de landen te zien waar deze studie plaatsvindt. 

 

 
 

 

2. Wie neemt deel aan deze studie? 
 

In deze studie nemen 48 personen met hemofilie A deel – 7 in deel 1 en 41 in deel 2. Het 

zijn allemaal mannen van 12 jaar en ouder. 

 

Personen konden aan de studie deelnemen als zij: 

● ernstige hemofilie A hadden, met of zonder remmers tegen factor acht  

● gedurende ten minste 24 weken voorafgaand aan de start van de studie een 

vervangingsfactor acht of een omzeilend middel gebruikten voor de behandeling van 

hemofilie A. 

 

Personen konden niet aan de studie deelnemen als zij: 

● in de afgelopen 12 maanden behandeld werden voor bloedstolsels 

● andere ziekten of aandoeningen dan hemofilie A hadden gehad die hun risico op 

bloeding zouden kunnen hebben verhoogd 

● tijdens deze studie een operatie hadden gepland. 

 

 Februari 

2017 

Laatste 

persoon 

opgenomen in 

deel 1 

Deel 1 
• Japan – 2 personen 

• Spanje – 5 personen 

 
 
 

Deel 2 
• Australië – 5 personen 

• België – 4 personen 

• Japan – 6 personen 

• Polen – 6 personen 

• Spanje – 9 personen 

• VS – 11 personen 
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3. Wat gebeurt er tijdens deze studie? 

 

Deze studie bestaat uit twee delen. Deze twee delen hebben verschillende doelen en 

gebruiken licht verschillende doseringspatronen van emicizumab. 

 

 

 

 

Deel 1 

Deel 1 van de studie begon bij een klein aantal personen (7) voordat deel 2 begon. 

 

Deel 1 van de studie werd uitgevoerd om te zien hoe emicizumab in het lichaam werd 

verwerkt wanneer het eenmaal om de 4 weken werd toegediend. De studieartsen wilden 

zien of het niveau van emicizumab in het bloed hoog genoeg was om bloedingen te 

helpen voorkomen wanneer het eenmaal om de 4 weken wordt gegeven, in plaats van 

eenmaal per week of eenmaal om de 2 weken. Ze wilden ook zien of het niveau van 

emicizumab in de loop van de tijd veranderde. In deel 1 van de studie werd ook gekeken 

naar de bijwerkingen van behandeling met emicizumab wanneer het eenmaal om de 4 

weken werd gegeven. 

 

In deel 1 van de studie kregen personen 6,0 mg/kg emicizumab (d.w.z. zes milligram 

emicizumab voor elke kilogram lichaamsgewicht) om de 4 weken voor een totaal van ten 

minste 24 weken. 

 

Wanneer personen in andere fase 3-studies eenmaal per week of eenmaal om de 2 

weken emicizumab kregen toegediend, kregen ze eerst eenmaal per week 3,0 mg/kg 

emicizumab toegediend gedurende 4 weken, om snel de niveaus van emicizumab in het 

lichaam op te bouwen. Dit worden de 'oplaaddosissen' genoemd. Deze oplaaddosissen 

werden niet toegediend in deel 1 van deze studie, omdat de studieartsen wilden kijken 

hoe emicizumab in het lichaam wordt verwerkt wanneer het eenmaal om de 4 weken aan  

6,0 mg/kg wordt gegeven. 

 

Toen alle personen in deel 1 ten minste 6 weken behandeld waren, toonden de resultaten 

aan dat 6,0 mg/kg emicizumab eenmaal om de 4 weken toegediend hoog genoeg kan 

zijn om bloedingen te helpen voorkomen. De resultaten toonden ook aan dat er geen 

bijkomende bijwerkingen waren wanneer emicizumab eenmaal om de 4 weken aan 

6,0 mg/kg werd toegediend, vergeleken met 1,5 mg/kg eenmaal per week of 3,0 mg/kg 

eenmaal om de 2 weken. Dit betekende dat deel 2 van de studie kon beginnen. 

 

Deel 2 

Deel 2 van de studie wordt uitgevoerd bij een groter aantal personen (41) nadat alle 

personen in deel 1 ten minste 6 weken zijn behandeld.  

 

Deel 2 van de studie heeft als doel om meer te weten te komen over hoe goed 

emicizumab is in het voorkomen van bloedingen – en wat de bijwerkingen zijn – wanneer 

het eenmaal om de 4 weken wordt toegediend. 
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In deel 2 kregen personen gedurende 4 weken eerst de oplaaddosissen van 3,0 mg/kg 

emicizumab eenmaal per week. 

 

Na 4 weken kregen personen voor ten minste 24 weken 6,0 mg/kg emicizumab eenmaal 

om de 4 weken. Dit worden de 'onderhoudsdosissen' genoemd. 

 

De resultaten van deel 2 worden weergegeven in deel 4 en 5 van deze samenvatting. 

 

 

 

De volgende afbeelding toont de opzet van de studie: 

 

 
 

Deze studie loopt nog op het moment dat deze samenvatting werd opgesteld, dus 

sommige personen worden nog steeds behandeld met het studiegeneesmiddel. Wanneer 

de studie is afgelopen, kunnen de deelnemers emicizumab blijven gebruiken of 

overschakelen op een andere behandeling als ze dat willen.  

 

4. Wat waren de resultaten van de hoofdanalyse van deze 

studie?  

 

Vraag 1: Hoeveel bloedingen hebben personen wanneer emicizumab eenmaal 

om de 4 weken wordt toegediend? 

Als een persoon een bloeding heeft tijdens deelname aan de studie, kan hij/zij de 

bloeding behandelen met ofwel vervangingsfactor acht (voor personen zonder remmers 

tegen factor acht) of met omzeilende middelen (voor personen met remmers tegen factor 

acht). Bloedingen die op deze manier worden behandeld, worden 'behandelde 

bloedingen' genoemd. 

 

Artsen keken naar hoeveel behandelde bloedingen personen gemiddeld hadden in de 

loop van 24 weken bij het innemen van emicizumab om bloedingen te voorkomen. De 

artsen gebruikte vervolgens het aantal bloedingen dat personen in deze periode hadden 

en schatte hoeveel bloedingen die personen in de loop van een jaar zouden kunnen 

krijgen. 

Screening 

 

Behandelin

g 

 

Opvolging 

 

Selectie 

van 

personen 

voor 

deelname 

aan deze 

studie 

 

Deel 1: 

7 personen die gedurende ten 

minste 24 weken om de 4 weken 

6,0 mg/kg emicizumab 

toegediend krijgen 

 

Artsen 

zullen de 

gezondheid 

van 

personen 

die 

deelnemen 

aan deze 

studie 

blijven 

controleren. 

 

Deel 2: 

41 personen die gedurende 4 weken 

eenmaal per week 3,0 mg/kg emicizumab 

kregen toegediend, vervolgens 

gedurende ten minste 24 weken (in 

totaal) aan  

6,0 mg/kg om de 4 weken 
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Alleen personen in deel 2 worden opgenomen in deze resultaten. Dit is omdat deel 2 van 

de studie is opgezet om uit te zoeken hoeveel bloedingen personen hadden toen ze 

emicizumab eenmaal om de 4 weken kregen. 

 

Personen in deel 2 die emicizumab kregen, hadden gemiddeld minder dan drie 

behandelde bloedingen per jaar (2,4 bloedingen). De meeste personen (37 van de 41, 

90%) hadden minder dan drie behandelde bloedingen tijdens het gebruik van 

emicizumab, en meer dan de helft van de personen (23 van de 41, 56%) hadden geen 

behandelde bloedingen. 

 

 
 

Dit gedeelte toont alleen de belangrijkste resultaten van de studie tot december 2017. U 

vindt informatie over alle andere resultaten op de websites aan het einde van deze 

samenvatting (zie rubriek 9, “Waar kan ik meer informatie vinden?”). 

 

5. Welke bijwerkingen in verband met het studiegeneesmiddel 

werden gerapporteerd in de hoofdanalyse van deze studie? 

 

Vraag 2. Hoeveel personen hadden bijwerkingen in verband met emicizumab? 

Bijwerkingen (ook ongewenste effecten genoemd) zijn ongewenste medische problemen 

(zoals hoofdpijn) die tijdens de studie optreden.  

Gemiddeld aantal bloedingen per jaar 

 Bloedingen per jaar 

 
5 bloedingen 

 

4 bloedingen 

 

3 bloedingen 

 

2 bloedingen 

 

1 bloeding 

 

0 bloedingen 

 

2,4 behandelde 

bloedingen per jaar 

 

Deel 2 

Emicizumab 6,0 mg/kg eenmaal om de 4 

weken 
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 Deze worden in deze samenvatting genoemd, omdat de studieartsen van mening zijn 

dat de beschreven bijwerkingen verband hielden met de behandeling met 

emicizumab. 

 Niet alle personen in deze studie hadden bijwerkingen.  

 Bijwerkingen kunnen variëren van licht tot ernstig en kunnen van persoon tot 

persoon verschillen.  

 Het is belangrijk zich er bewust van te zijn dat de bijwerkingen die hier worden 

gerapporteerd, verschillend kunnen zijn van die in andere studies, of van de 

bijwerkingen die vermeld staan in de bijsluiter.  

 Bijwerkingen die geen verband hielden met de behandeling met emicizumab staan 

niet in deze samenvatting vermeld. 

 

Tijdens deel 1 van deze studie had 1 op 7 personen (14%) een bijwerking in verband met 

emicizumab die niet als ernstig werd beschouwd.  

 

Tijdens deel 2 van deze studie hadden 12 op 41 personen (29%) een bijwerking in 

verband met de behandeling met emicizumab die niet als ernstig werd beschouwd. 

 

 
 

Een bijwerking wordt als 'mild' beschouwd als deze licht ongemak veroorzaakt, minder 

dan 2 dagen duurt en er geen behandeling voor nodig is. Een bijwerking wordt 

beschouwd als 'matig' als deze lichte tot matige beperkingen veroorzaakt in de activiteit 

van de patiënt, waardoor de patiënt wat hulp nodig kan hebben en er weinig of geen 

behandeling voor nodig is. 

 

De meeste bijwerkingen waren roodheid van de huid waar de injectie werd gegeven. Dit 

noemt men een ‘reactie op de injectieplaats’. In beide delen van de studie (deel 1 en 

deel 2) hadden 11 personen reacties op de injectieplaats. Negen van de 11 personen 

(82%) hadden lichte reacties. Twee van de 11 personen (18%) hadden matige reacties.  

 

Ernstige bijwerkingen 

 

Hoeveel personen hadden bijwerkingen onder 

behandeling met emicizumab? 

 

Deel 1 

 

Deel 2 

 

1 op de 7 personen (14%) in deel 1 had een 

bijwerking onder behandeling met emicizumab. 

 

Ongeveer 3 op de 10 personen (29%) in deel 2 

hadden een bijwerking onder behandeling met 

emicizumab. 

 



Datum samenvatting voor leken: juni 2021  Pagina 10 van 17 

 

Een bijwerking wordt als ‘ernstig’ beschouwd als deze levensbedreigend is, zorg in het 

ziekenhuis vereist, blijvende problemen of ernstige beperking van activiteit veroorzaakt, of 

overlijden veroorzaakt. 

 

Tijdens deze studie had niemand een ernstige bijwerking in verband met het gebruik 

van emicizumab. 

 

Vaak voorkomende bijwerkingen 

 

Een bijwerking wordt als 'vaak voorkomend' beschouwd als deze wordt waargenomen bij 

meer dan 5% van de personen (1 op de 20) in alle behandelingsgroepen.  

 

Roodheid van de huid waar de injectie werd gegeven, was de enige vaak voorkomende 

bijwerking in verband met emicizumab die tijdens deze studie werd waargenomen.  
 
 

Andere bijwerkingen 

In de volgende tabel staan alle bijwerkingen in deze studie waarvan de artsen dachten 

dat ze verband hielden met emicizumab. Het toont ook het aantal personen in elk deel 

van de studie die elk van deze bijwerkingen hadden. 

 

Bijwerking 
Deel 1 

(7 personen) 

Deel 2 

(41 personen) 

Reactie op de injectieplaats 1 9 

Koude rillingen 0 1 

Roodheid van de huid 0 1 

Huiduitslag 0 1 

Gevoel van duizeligheid of 

flauwvallen 
0 1 

 

U kan informatie vinden over andere bijwerkingen die geen verband hielden met 

emicizumab (niet vermeld in de bovenstaande rubriek) op de websites vermeld aan het 

einde van deze samenvatting (zie rubriek 8, “Waar kan ik meer informatie vinden?”). 

 

 

6. Hoe helpt deze studie wetenschappelijk onderzoek? 
 

De resultaten die hier worden weergegeven, zijn afkomstig uit één studie, in twee delen, 

bij 48 personen met hemofilie A van 12 jaar en ouder. De resultaten helpen artsen om 

meer te weten te komen over het effect van minder frequente behandeling met 

emicizumab bij personen met hemofilie A. 
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Eerdere studies hebben aangetoond dat emicizumab helpt om bloedingen te voorkomen 

bij personen met hemofilie A van alle leeftijden met en zonder remmers tegen factor acht 

wanneer het eenmaal per week of eenmaal om de 2 weken wordt gegeven.  

 

De resultaten van deze studie tonen aan dat eenmaal om de 4 weken toegediende 

emicizumab bloedingen helpt voorkomen bij personen met hemofilie A met of zonder 

remmers tegen factor acht. Het aantal behandelde bloedingen die personen hadden 

wanneer emicizumab eenmaal om de 4 weken werd toegediend in de hoofdanalyse van 

deze studie is vergelijkbaar met het aantal behandelde bloedingen dat personen hadden 

wanneer emicizumab eenmaal per week of eenmaal om de 2 weken werd toegediend in 

eerdere studies.  

 

De resultaten tonen ook aan dat ongeveer één op de drie personen die in deel 2 van de 

studie elke 4 weken emicizumab kregen een bijwerking hadden die verband hield met de 

behandeling met emicizumab. Deze bijwerkingen waren meestal reacties op de 

injectieplaats. Deze bijwerkingen zijn vergelijkbaar met deze die werden waargenomen bij 

personen die eenmaal per week of eenmaal om de 2 weken emicizumab kregen in 

eerdere studies. 

 

Geen enkele studie kan ons alles over de risico’s en voordelen van een geneesmiddel 

vertellen. Er zijn veel personen die deelnemen aan verschillende studies nodig om alle 

benodigde informatie te achterhalen.  

 Dit betekent dat u geen beslissingen zou mogen nemen op basis van deze ene 

samenvatting - praat altijd met uw arts voordat u beslissingen neemt over uw 

behandeling. 
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7. Zijn er plannen voor andere studies? 

 

Er vinden andere studies plaats naar de behandeling met emicizumab, en er zijn verdere 

studies gepland. 

 

Op het moment dat deze samenvatting wordt geschreven, loopt deze studie nog en 

verzamelen de artsen nog steeds informatie. 

 

8. Waar kan ik meer informatie vinden? 

 

Op de onderstaande websites kan u meer informatie vinden over deze studie: 

● https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03020160 

● https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2016-001094-33/results 

 

Als u meer te weten wilt komen over de resultaten van deze studie, is dit de volledige titel 

van de relevante wetenschappelijke publicatie: “Efficacy, safety, and pharmacokinetics of 

emicizumab prophylaxis given every 4 weeks in people with haemophilia A (HAVEN 4): a 

multicentre, open-label, non-randomised phase 3 study”. De auteurs van de 

wetenschappelijke publicatie zijn: Steven W Pipe, Midori Shima, Michaela Lehle, Amy 

Shapiro, Sammy Chebon en anderen. Het artikel wordt gepubliceerd in het tijdschrift 

'Lancet Haematology', volumenummer 6, op pagina e295305.  

 

Met wie kan ik contact opnemen als ik vragen heb over deze studie? 

Als u na het lezen van deze samenvatting nog vragen hebt: 

 bezoek het ForPatients-platform en vul het contactformulier in 

https://forpatients.roche.com/en/About.html 

 of neem contact op met een vertegenwoordiger bij de plaatselijke vestiging van Roche 

in uw land. 

 

Als u aan deze studie hebt deelgenomen en vragen hebt over de resultaten: 

 Spreek met de studiearts of het studiepersoneel in het studieziekenhuis of -centrum. 

 

Als u vragen hebt over uw eigen behandeling: 

 Spreek met de arts die verantwoordelijk is voor uw behandeling. 

 

Wie heeft deze studie georganiseerd en betaald? 

Deze studie is georganiseerd en betaald door F. Hoffmann-La Roche Ltd, met hoofdzetel 

in Bazel, Zwitserland, en door Chugai Pharmaceutical Co., Ltd, met hoofdzetel in Tokyo, 

Japan. 

 

Volledige titel van de studie en andere identificerende informatie 

De volledige titel van deze studie is: “Een open-label fase III-onderzoek in meerdere 

centra ter evaluatie van de werkzaamheid, veiligheid, farmacokinetiek en 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03020160
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2016-001094-33/results
https://forpatients.roche.com/en/About.html
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farmacodynamiek van emicizumab, om de 4 weken (Q4W) toegediend bij patiënten met 

hemofilie A.” 

 

De studie staat bekend als ‘HAVEN 4’. 

 

● Het protocolnummer van deze studie is: BO39182. 

● Het identificatienummer van deze studie op ClinicalTrials.gov is: 

 NCT03020160. 

● Het EudraCT-nummer van deze studie is: 2016-001094-33. 
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9. Samenvattende infographic 

 

   

Een studie waarin wordt gekeken of emicizumab▼ bloedingen kan 

voorkomen bij personen met hemofilie A van 12 jaar en ouder 

wanneer het eenmaal om de 4 weken wordt gegeven – en of er 

enige bijwerkingen zijn door inname van emicizumab 

Dit is een samenvatting van de resultaten van een studie, geschreven voor het algemene publiek en de deelnemers. De studie begon in januari 2017 en zal naar verwachting 

eindigen in juni 2022. Hier melden we de resultaten van de hoofdanalyse van deze studie tot december 2017. 

Waarom wordt deze studie verricht? 

 
Personen met hemofilie A, een zeldzame erfelijke bloedingsstoornis, hebben weinig tot 

geen activiteit van een eiwit dat 'stollingsfactor acht' wordt genoemd. Dit betekent dat 

hun bloed niet goed stolt en dat ze waarschijnlijk veel bloedingen zullen hebben.  

Deze studie wordt uitgevoerd om te zien of emicizumab, eenmaal om 

de 4 weken toegediend, kan helpen bij het voorkomen van 

bloedingen bij personen met hemofilie A. In deze studie wordt ook 

gekeken of er enige bijwerkingen zijn van emicizumab. 

Wie neemt deel aan deze studie? 

Een geneesmiddel met de naam emicizumab is de focus van deze 

studie. In eerdere studies werd aangetoond dat emicizumab wanneer 

het eenmaal per week of eenmaal om de 2 weken wordt toegediend, 

bloedingen kan helpen voorkomen bij personen met hemofilie A. 

Deze studie vond plaats op: 

centra over de hele 

wereld 

landen over de hele 

wereld 

48 
personen met hemofilie A nemen deel. 

Ze zijn 12 jaar en ouder en zijn allemaal 

mannen. 

Wat heeft deze studie ons geleerd? 

Deze studie vindt plaats in twee delen. De twee delen van de studie hebben verschillende doelen en gebruiken licht verschillende doseringspatronen van emicizumab. 

Deel 1 van de studie toonde aan dat de hoeveelheid emicizumab in het bloed 

hoog genoeg kan zijn om bloedingen te voorkomen wanneer emicizumab 

eenmaal om de 4 weken wordt toegediend. Het toonde ook aan dat er geen 

veiligheidsproblemen waren in verband met emicizumab wanneer het eenmaal 

om de 4 weken werd toegediend. 

Deel 1 
7 personen 

Emicizumab 6 mg/kg 

eenmaal om de 4 weken 

gedurende ten minste 24 weken 

Deel 2 
41 personen 

Emicizumab 3 mg/kg eenmaal 

per week gedurende 4 weken 

Emicizumab 6 mg/kg 

eenmaal om de 4 weken 

gedurende ten minste 24 

weken 

dan 

Dit betekende dat deel 2 van de studie kon beginnen. 

• Als een persoon een bloeding had tijdens deelname aan de studie, kon hij/zij de bloeding behandelen met ofwel vervangingsfactor acht (voor personen zonder remmers tegen 

factor acht) of met omzeilende middelen (voor personen met remmers tegen factor acht). 

• Om te zien of emicizumab bloedingen voorkomt, keken artsen naar het aantal behandelde bloedingen die personen hadden in deel 2 van de studie.  

Wat waren de resultaten van de hoofdanalyse van deze 

studie? 

Welke bijwerkingen in verband met het studiegeneesmiddel 

werden gerapporteerd in de hoofdanalyse van deze studie? 

Wat gebeurt er tijdens deze studie? 

Meer dan de helft van de personen (23 op de 41, 56%) hadden geen 

behandelde bloedingen tijdens het gebruik van emicizumab. 

Personen in deel 2 die eenmaal om de 4 weken emicizumab kregen 

toegediend, hadden gemiddeld 2,4 behandelde bloedingen per jaar. 

De meeste personen (37 op de 41, 90%) hadden minder dan drie 

behandelde bloedingen tijdens het gebruik van emicizumab. 

2,4 bloedingen per jaar 

90% 

56% 

De studieartsen geloofden dat de hier gerapporteerde bijwerkingen mogelijk verband 

hielden met emicizumab. Bijwerkingen die niet gerapporteerd werden als verband 

houdend met de behandeling met emicizumab staan hier niet vermeld.  

In deel 1 had 1 op de 7 personen (14%) een 

bijwerking in verband met emicizumab. 

In deel 2 had ongeveer 1 op de 3 personen 

(29%) een bijwerking in verband met emicizumab. 

Bijwerkingen worden als 'vaak voorkomend' beschouwd als ze bij meer dan 5% van de 

personen (1 op de 20) worden waargenomen. Roodheid van de huid waar de injectie 

werd gegeven, was de enige ‘vaak voorkomende’ bijwerking in verband met 

emicizumab die tijdens deze studie werd waargenomen. Het werd niet als ernstig 

beschouwd. 

Eenmaal om de 4 weken toegediend emicizumab helpt bloedingen bij personen met hemofilie A te voorkomen. In deze studie had ongeveer één op de drie personen 

bijwerkingen die verband hielden met emicizumab. Dit was meestal roodheid van de huid op de plaats waar de injectie werd toegediend.  

Deze studie staat bekend als 'HAVEN 4' (NCT03020160) en werd georganiseerd en betaald door F. Hoffmann-La Roche Ltd en Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. 

M-XX-00005496 Datum opgesteld: Juni 2021. 

▼ Emicizumab is onderworpen aan aanvullend toezicht. Dit maakt het mogelijk om snel nieuwe veiligheidsinformatie te identificeren. Als u, of iemand voor wie u zorgt, een bijwerking heeft 

tijdens het gebruik van deze behandeling, moet u dit onmiddellijk aan uw/hun arts vertellen. 

Voor de definitie van 'omzeilende middelen', 'remmers tegen factor acht', 'vervangingsfactor acht', 'bijwerkingen' en 'ernstige bijwerkingen', zie het gedeelte verklarende woordenlijst van de lekensamenvatting. 
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10. Verklarende woordenlijst 

Omzeilende middelen Behandeling toegediend aan personen met hemofilie en 

met remmers tegen factor acht. In plaats van de 

ontbrekende of inactieve factor acht te vervangen, gaan de 

omzeilende middelen eromheen (of omzeilen ze deze) om 

het bloed te helpen stollen. 

Klinische studie Wanneer onderzoekers een groep personen een 

geneesmiddel geven om meer informatie te krijgen over 

hoe het geneesmiddel werkt, of het helpt om de 

aandoening van personen te verbeteren en om te zien of 

het bijwerkingen veroorzaakt. De onderzoekers volgen de 

personen die het geneesmiddel nemen regelmatig op en 

voeren medische testen uit 

Vaak voorkomende 

bijwerkingen 

Een bijwerking die wordt waargenomen bij meer dan 5% 

van de personen (1 op de 20). 

Gen Genen zijn eenheden DNA die van onze ouders worden 

geërfd en die alle informatie bevatten die nodig is om 

personen te maken wie ze zijn – van de kleur van iemands 

ogen tot hun bloedgroep. DNA is de code die de 

instructies draagt om alle bekende levende organismen te 

bouwen, van bacteriën tot personen. 

Geërfd Via bepaalde genen van de ene generatie naar de 

volgende doorgegeven. 

Remmers tegen factor acht  Door het immuunsysteem van het lichaam geproduceerde 

antilichamen als reactie als reactie op behandeling met 

vervangingsfactor acht. Remmers tegen factor acht 

kunnen voorkomen dat de behandeling met 

vervangingsfactor acht bloedingen voorkomt. Remmers 

tegen factor acht ontwikkelen zich vaak op jonge leeftijd 

wanneer kinderen voor het eerst worden behandeld met 

vervangingsfactor acht. 

Reactie op de injectieplaats Roodheid, pijn of zwelling van de huid op de plaats waar 

een injectie werd gegeven. 

I.v.-injectie Intraveneuze injectie. Een injectie in een ader. 

Oplaaddosis Een aanvankelijk hogere dosis van een geneesmiddel die 

kan worden toegediend aan het begin van een 

behandelingskuur om de concentraties van het 

geneesmiddel in het bloed snel te verhogen voordat het 

naar een lagere onderhoudsdosis van dat geneesmiddel 

wordt gebracht. 

Onderhoudsdosis De hoeveelheid medicatie die wordt gegeven om een 

niveau van het geneesmiddel in het bloed te handhaven 
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die naar verwachting doeltreffend is en minimale 

bijwerkingen veroorzaakt. 

Lichte bijwerking Een bijwerking die licht ongemak veroorzaakt, minder dan 

2 dagen duurt en geen behandeling nodig heeft. 

Matige bijwerking Een bijwerking die lichte tot matige beperking van 

activiteit veroorzaakt, ertoe kan leiden dat de patiënt wat 

hulp nodig heeft en waarvoor weinig of geen behandeling 

nodig is. 

On-demand behandeling Behandeling die wordt gegeven nadat een bloeding is 

opgetreden om de bloeding te helpen stoppen. 

Open-label Een klinische studie waarbij zowel de onderzoekers als de 

deelnemers weten welke van de studiemiddelen de 

personen gebruiken. 

Fase 1-studie Een van de eerste klinische studies naar een nieuw 

geneesmiddel. De studieartsen geven het nieuwe 

geneesmiddel aan een klein aantal personen, om te kijken 

welke invloed het op hen heeft en om meer te weten te 

komen over het geneesmiddel.  

Fase 2-studie Een klinische studie om te bekijken hoe doeltreffend een 

nieuw geneesmiddel is bij personen met de ziekte of 

aandoening die wordt onderzocht, en om te bepalen wat 

de bijwerkingen van het nieuwe geneesmiddel zijn. Fase 2-

studies hebben betrekking op meer personen en duren 

meestal langer dan fase 1-studies.  

Fase 3-studie Een klinische studie om verder te evalueren hoe 

doeltreffend en veilig het nieuwe geneesmiddel is, meestal 

met meer personen dan fase 1- en fase 2-studies. Fase 3-

studies kunnen ook een nieuw geneesmiddel vergelijken 

met een bestaande behandelingsoptie om aan te tonen 

welk geneesmiddel beter werkt (het nieuwe geneesmiddel 

of het oude), wat de bijwerkingen van het nieuwe 

geneesmiddel zijn en hoe de nieuwe behandeling de 

kwaliteit van leven van personen beïnvloedt.  

profylactische behandeling Regelmatig toegediende behandeling. Bij personen met 

hemofilie A wordt dit gegeven om bloedingen en 

daaropvolgende gewrichts- en spierschade te voorkomen.  

Eiwit Een lange keten van zeer kleine eenheden in ons lichaam, 

aminozuren genaamd, die zijn georganiseerd in zowel 

eenvoudige als complexe structuren en bijna alles vormen 

in een levend organisme, van haar en huid tot enzymen en 

antilichamen. Informatie over het opbouwen van eiwitten 

vindt men in de genen.  
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Vervangingsfactor acht Behandeling met factor acht die wordt toegediend om de 

ontbrekende of inactieve factor acht te vervangen bij 

personen met hemofilie. Dit kan worden verkregen uit 

donaties van menselijk bloed of kan kunstmatig worden 

gecreëerd in een laboratorium. 

Veiligheidsprofiel Een overzicht van de kenmerken van het geneesmiddel, 

waaronder hoe het werkt, wat het doet en eventuele 

bijwerkingen. 

Ernstige bijwerking Een bijwerking die levensbedreigend is, zorg in het 

ziekenhuis vereist, blijvende problemen of ernstige 

beperking van activiteit veroorzaakt, of overlijden 

veroorzaakt. 

Bijwerking Een ongewenst medisch effect dat wordt veroorzaakt door 

het innemen van een geneesmiddel. Bijwerkingen kunnen 

positief of negatief zijn. 

Behandelde bloeding Een bloeding behandeld met vervangingsfactor acht of 

omzeilende middelen. 

Behandelingslast De acties die personen met een chronische 

(langetermijn)ziekte moeten ondernemen om hun 

aandoening van dag tot dag te behandelen, waaronder de 

impact die deze acties hebben op hun functioneren, 

welzijn, relaties en kwaliteit van leven. 

 


