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Resultaten klinisch onderzoek - 
Publiekssamenvatting 

Een onderzoek om de beste dosis venetoclax te vinden voor 
gebruik samen met rituximab of obinutuzumab plus 

chemotherapie, en om deze combinaties te beoordelen bij 
patiënten met 'diffuus grootcellig B-cellymfoom' (DLBCL), een 

vorm van bloedkanker  
(het CAVALLI-onderzoek) 

 
De volledige titel van het onderzoek staat op pagina 10 aan het eind van de 
samenvatting. 
 

Over deze samenvatting. 
Dit is een samenvatting van de resultaten van een klinisch 
onderzoek (in dit document een 'onderzoek' genoemd). Deze 
werd geschreven voor: 
 Het algemene publiek   
 Mensen die aan het onderzoek hebben meegedaan 

 

Inhoud van de 
samenvatting 

1. Algemene 
informatie over dit 
onderzoek 

2. Wie deden er mee 
aan dit onderzoek? 

3. Wat gebeurde er 
tijdens het 
onderzoek? 

4. Wat waren de 
resultaten van het 
onderzoek? 

5. Wat waren de 
bijwerkingen? 

6. Hoe heeft dit 
onderzoek de 
wetenschap 
geholpen? 

7. Zijn er plannen 
voor meer 
onderzoeken? 

8. Waar kan ik meer 
informatie vinden? 

Het onderzoek begon in november 2013 en was afgelopen in juni 
2019. De samenvatting is na afloop van het onderzoek 
geschreven en is gebaseerd op de informatie die op het moment 
van schrijven (juli 2020) bekend was.  
 
Het is mogelijk dat er nu meer informatie beschikbaar is. 
 
Na één onderzoek weten we nooit alles over de risico's en 
voordelen van een medicijn. Het kan nodig zijn om meerdere 
onderzoeken te doen om alle belangrijke informatie te 
verzamelen over de risico's en voordelen van een medicijn.  
 
De resultaten van dit onderzoek kunnen anders zijn dan die van 
andere onderzoeken naar dezelfde medicijnen. Dat betekent dat 
u geen beslissingen moet nemen op basis van alleen deze 
samenvatting. Overleg altijd met uw zorgverlener voordat u 
beslissingen neemt over uw zorg of behandeling. 
 
 

Hartelijk dank aan de mensen die aan dit onderzoek hebben meegedaan. 
Dankzij de mensen die meededen, konden de onderzoekers antwoorden vinden op 
belangrijke vragen over diffuus grootcellig B-cellymfoom en de onderzoeksmedicijnen. 

 
 
 

 



 
Datum publiekssamenvatting: Juli 2020  Pagina 2 van 12 

  

 

Belangrijke informatie over dit onderzoek 

 Dit onderzoek werd gedaan om 
onderzoekers te helpen een nieuwe 
manier te vinden om bloedkanker te 
behandelen. 

 De mensen in dit onderzoek hadden een 
vorm van bloedkanker die 'diffuus 
grootcellig B-cellymfoom' heet. Ze 
werden opgesplitst in twee groepen:  

 1) Eén groep kreeg het 
geneesmiddel venetoclax samen met 
het geneesmiddel obinutuzumab en 
chemotherapie 

 2) De andere groep kreeg 
venetoclax samen met het 
geneesmiddel rituximab en 
chemotherapie 

  
 Er werden 267 mensen uit 10 landen 

ingeschreven voor het onderzoek. In totaal 
264 van de 267 ingeschreven mensen 
kregen een behandeling. 

 De groep die venetoclax samen met 
obinutuzumab en chemotherapie kreeg, 
stopte eerder met de behandeling omdat 
deze de mensen niet hielp.   

o Mensen die aan het onderzoek 
gingen meedoen nadat deze groep 
was gestopt, kwamen automatisch in 
de groep die rituximab met 
venetoclax en chemotherapie kreeg. 

 De belangrijkste conclusie was dat 
venetoclax samen met rituximab plus 
chemotherapie ongeveer even veilig was als 
rituximab plus chemotherapie in eerdere 
onderzoeken. Er waren geen nieuwe zorgen 
over de veiligheid. 

 Een aantal mensen in het onderzoek 
kregen ernstige bijwerkingen. Een 
bijwerking wordt 'ernstig' genoemd als 
deze levensbedreigend is, blijvende 
problemen veroorzaakt of er zorg in het 
ziekenhuis nodig is. 
o 56,0% van de mensen (130 van de 232) 

die venetoclax samen met rituximab 
plus chemotherapie innamen, kreeg 
ernstige bijwerkingen 

o 68,8% van de mensen (22 van de 32) 
die venetoclax samen met 
obinutuzumab plus chemotherapie 
innamen, kreeg ernstige bijwerkingen  

 Aan het eind van de behandeling met 
venetoclax en rituximab plus 
chemotherapie had 68,2% van de mensen 
(144 van de 211) geen detecteerbare 
kanker. Bij andere onderzoeken waarin 
patiënten werden behandeld met rituximab 
plus chemotherapie (zonder venetoclax) 
waren de resultaten ongeveer hetzelfde.1 
 

 

1. Algemene informatie over dit onderzoek 
 
Waarom werd dit onderzoek gedaan? 

Diffuus grootcellig B-cellymfoom, ook wel DLBCL genoemd, is een vorm van 
bloedkanker. 

De ziekte ontstaat wanneer B-cellen (een soort witte bloedcellen die lymfocyten worden 
genoemd en helpen infecties tegen te gaan) anders groeien dan normaal. Het wordt 
'diffuus grootcellig' B-cellymfoom genoemd omdat de abnormale B-cellen verspreid 
('diffuus') zijn in plaats van in groepjes als je ze onder een microscoop bekijkt. Ook zijn ze 
groter dan gezonde cellen. 

Als de abnormale B-cellen zich ophopen in de lymfklieren (dit zijn klieren zo groot als een 
doperwt die overal in het lichaam zitten) of andere organen in het lichaam, vormen ze een 
gezwel dat een lymfoom wordt genoemd. 
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DLBCL is de meest voorkomende vorm van lymfoom. Op dit moment wordt de ziekte 
behandeld met een combinatie van chemotherapie en het geneesmiddel rituximab. Deze 
behandeling werkt bij ongeveer 60% van de patiënten en zij worden er beter van,1 maar 
de andere 40% reageert niet op de behandeling of de ziekte komt terug.1  

Dit onderzoek werd gedaan om te kijken of er meer patiënten genezen kunnen worden 
van DLBCL als het geneesmiddel venetoclax wordt toegevoegd aan de bestaande 
behandelingen.  

 
Welke medicijnen worden er onderzocht? 

Venetoclax (vee-nee-too-klaks) is een medicijn dat wordt gebruikt bij de behandeling 
van chronische lymfatische leukemie oftewel CLL. Dit is een vorm van leukemie. Op dit 
moment wordt het niet gebruikt voor de behandeling van mensen met DLBCL, maar uit 
onderzoeken is gebleken dat het misschien het effect van de bestaande behandelingen 
kan verbeteren. 
 Venetoclax zorgt ervoor dat het eiwit BCL-2, dat de B-cellen het signaal geeft om te 

groeien, niet bij de cellen terechtkomt. Hierdoor gaan de kankercellen dood. De 
behandeling is al goedgekeurd voor patiënten met CLL, bij wie dit eiwit zich ophoopt. 
Uit onderzoek bleek dat het BCL-2-eiwit zich ook ophoopt bij patiënten met DLBCL. 
Daarom onderzoeken wetenschappers nu of venetoclax ook werkt bij deze patiënten. 

 
Rituximab (rie-tuk-sie-mab) is een medicijn dat op dit moment wordt gebruikt voor de 
behandeling van DLBCL en andere vormen van bloedkanker.   
 Rituximab helpt het immuunsysteem het aantal B-cellen te verminderen door 

kankercellen te doden.  
 
Obinutuzumab (oo-bie-nu-tuu-zuu-mab) is een medicijn dat op dit moment wordt 
gebruikt bij de behandeling van folliculair lymfoom (oftewel FL), een vorm van lymfoom, 
en bij CLL. Het wordt nu niet gebruikt voor de behandeling van mensen met DLBCL. 
 Obinutuzumab helpt het immuunsysteem om B-cellen te herkennen en het aantal te 

verminderen door kankercellen te doden. 
 
Chemotherapie is een behandeling die veel wordt gebruikt om kankercellen te doden. 
De chemotherapie die in dit onderzoek werd gegeven, bestond uit een combinatie van 
vier verschillende medicijnen:  
 cyclofosfamide, doxorubicine, vincristine en prednison. Deze combinatie wordt 

door wetenschappers en artsen soms 'CHOP' genoemd. 
 
Wat wilden de onderzoekers uitzoeken? 

 Onderzoekers deden dit onderzoek om te weten te komen welke dosis venetoclax het 
beste kon worden gebruikt bij patiënten met DLBCL en om de veiligheid en 
werkzaamheid te beoordelen als venetoclax werd toegevoegd aan rituximab plus 
chemotherapie of obinutuzumab plus chemotherapie (zie paragraaf 4: 'Wat waren de 
resultaten van het onderzoek?'). 

 
De belangrijkste vragen waarop de onderzoekers een antwoord wilden vinden, 
waren: 
1. Hoe veilig zijn de combinaties van geneesmiddelen voor de mensen in het onderzoek? 
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2. Wat is het effect van deze combinaties van geneesmiddelen op de grootte van de 
tumoren bij deze mensen? 

 
Andere vragen waarop de onderzoekers een antwoord wilden vinden, waren 
onder andere:  
3. Wat doen deze combinaties van geneesmiddelen in het menselijk lichaam? 
 
Wat voor soort onderzoek was dit?  

Dit onderzoek was een onderzoek in 'fase 1b en fase 2'.  

 Het eerste deel van het onderzoek (fase 1b) was opgezet om erachter te komen 
welke dosis venetoclax het beste kon worden gegeven aan patiënten met DLBCL.  

 In het tweede deel van het onderzoek (fase 2) werden de veiligheid en 
werkzaamheid beoordeeld van venetoclax in combinatie met obinutuzumab of 
rituximab plus chemotherapie bij een groot aantal patiënten. 

 

Aan het begin van het onderzoek werden de behandelgroepen op basis van toeval ingedeeld door 
een computer. Dit selectieproces wordt 'randomisatie' genoemd. In de loop van het onderzoek 
bleek uit analyses dat de patiënten in de obinutuzumab-groep geen voordeel hadden van de 
behandeling. Daarom werd deze groep eerder gestopt. Alle patiënten die vanaf dat punt aan het 
onderzoek gingen meedoen, werden niet gerandomiseerd maar automatisch bij de groep met 
rituximab ingedeeld.  
 
Dit was een 'open label'-onderzoek. Dat houdt in dat zowel de mensen die aan het 
onderzoek meededen als hun onderzoeksartsen wisten welke behandeling ze kregen. 
 
Wanneer en waar werd het onderzoek gedaan? 

Het onderzoek begon in november 2013 en was afgelopen in juni 2019. Deze 
samenvatting werd na afloop van het onderzoek geschreven.  
 
Het onderzoek werd gedaan op 52 onderzoekslocaties in 10 landen. Op de kaart 
hieronder ziet u in welke landen het onderzoek werd gedaan.  
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 Australië 
 Oostenrijk 
 Canada 
 Tsjechië 
 Frankrijk 
 Hongarije 
 Italië 
 Nederland 
 Spanje 
 Verenigde Staten 

 

2. Wie deden er mee aan dit onderzoek? 

Voor dit onderzoek werden 267 mensen met DLBCL ingeschreven. Drie van deze mensen 
voldeden niet aan alle eisen om te kunnen meedoen. Uiteindelijk kregen dus 264 mensen 
de geneesmiddelen die in het onderzoek werden gebruikt. De mensen die aan het 
onderzoek meededen, waren 18 jaar of ouder.  

 

 
 

45% 

121 van de 267 
mensen die 

meededen, waren 
vrouwen 

146 van de 267 
mensen die 

meededen, waren 
mannen 

55% 

Gemiddelde leeftijd: 61 jaar 
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Mensen konden meedoen aan het onderzoek als ze nog niet eerder waren behandeld 
voor hun DLBCL.  
 

3. Wat gebeurde er tijdens het onderzoek? 
In het onderstaande schema ziet u wat er tijdens dit onderzoek gebeurde. 

 

Het onderzoek bestond uit twee delen, namelijk fase 1b en fase 2. Aan fase 1b deed een 
klein aantal patiënten mee. Dit deel was bedoeld om de beste dosis venetoclax te vinden 
om te gebruiken met obinutuzumab en chemotherapie of rituximab en chemotherapie. 
Nadat de dosis was bepaald, kwamen er in fase 2 meer mensen bij het onderzoek. 

Dit was een 'open label'-onderzoek. Dat houdt in dat zowel de mensen die aan het 
onderzoek meededen als hun onderzoeksartsen wisten welke behandeling ze kregen. 

Aan het begin van het onderzoek werden de mensen willekeurig ingedeeld in twee 
behandelgroepen (door een computer). De behandelgroepen waren:   
 
 Venetoclax met obinutuzumab en chemotherapie 

 In fase 1b:  
o Venetoclax werd elke dag als tablet ingenomen via de mond. 

 De dosis venetoclax liep uiteen van 200 mg tot 800 mg om de beste 
dosis voor fase 2 te vinden. 

o Obinutuzumab werd via een infuus toegediend in een ader op dag 1, dag 8 
en dag 14 van de eerste behandelronde, en op dag 1 van de rondes daarna 
(in totaal maximaal 8 behandelrondes in 24 weken).   

o Chemotherapie werd elke 3 weken toegediend in 6 behandelrondes (in 
totaal 18 weken). 

 In fase 2:  
o De beste dosis venetoclax die in fase 1b was gevonden, werd als tablet 

ingenomen via de mond op dag 4 t/m 10 van de eerste behandelronde en op 
dag 1 t/m 10 van de behandelrondes daarna.  

o Obinutuzumab werd via een infuus toegediend in een ader op dag 1, dag 8 
en dag 14 van de eerste behandelronde, en op dag 1 van de rondes daarna 
(in totaal maximaal 8 behandelrondes in 24 weken). 

o Chemotherapie werd elke 3 weken toegediend in 6 behandelrondes (in 
totaal 18 weken). 
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 Venetoclax met rituximab en chemotherapie  
 In fase 1b:  

o Venetoclax werd elke dag als tablet ingenomen via de mond. 
 De dosis venetoclax liep uiteen van 200 mg tot 800 mg om de beste 

dosis voor fase 2 te vinden. 
o Rituximab werd via een infuus toegediend in een ader op dag 1 van elke 

behandelronde. In totaal waren er 8 behandelrondes in 24 weken. 
o Chemotherapie werd elke 3 weken toegediend in 6 behandelrondes (in 

totaal 18 weken). 
 In fase 2: 

o De beste dosis venetoclax die in fase 1b was gevonden, werd als tablet 
ingenomen via de mond op dag 4 t/m 10 van de eerste behandelronde en op 
dag 1 t/m 10 van de behandelrondes daarna.  

o Rituximab werd via een infuus toegediend in een ader op dag 1 van elke 
behandelronde. In totaal waren er 8 behandelrondes in 24 weken. 

o Chemotherapie werd elke 3 weken toegediend in 6 behandelrondes (in 
totaal 18 weken). 

 
In de loop van het onderzoek bleek uit analyses dat de patiënten in de groep met 
venetoclax samen met obinutuzumab en chemotherapie geen voordeel hadden van 
de behandeling. Daarom werd deze groep eerder gestopt. Alle patiënten die vanaf dat 
punt aan het onderzoek gingen meedoen, werden automatisch bij de groep met rituximab 
ingedeeld. 
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4. Wat waren de resultaten van het onderzoek?  
 
Vraag 1: Hoe veilig zijn de combinaties van geneesmiddelen voor de 
mensen in het onderzoek? 

Onderzoekers bekeken de veiligheid van venetoclax met rituximab en chemotherapie en 
kwamen tot de conclusie dat deze combinatie van geneesmiddelen even veilig was als ze 
van te voren verwachtten op basis van eerdere onderzoeken. Er waren geen nieuwe 
zorgen over de veiligheid. In paragraaf 5 vindt u meer informatie over de bijwerkingen. 

 

 

 
Vraag 2: Wat is het effect van deze combinaties van geneesmiddelen op 
de grootte van de tumoren bij deze mensen? 

Een ander punt waar de onderzoekers naar keken, was of de kanker van de patiënten na 
afloop van de behandeling nog zichtbaar was op bepaalde scans (een PET 
[positronemissietomografie])-scan en/of een CT [computertomografie]-scan).  

Bij 68,2% (144 van de 211) van de patiënten die werden behandeld met venetoclax, 
rituximab en chemotherapie was de kanker aan het eind van de behandeling niet zichtbaar 
op scans. Bij andere onderzoeken waarin patiënten werden behandeld met rituximab plus 
chemotherapie (zonder venetoclax) waren de resultaten ongeveer hetzelfde.1 

 
Vraag 3: Wat doen deze combinaties van geneesmiddelen in het menselijk 
lichaam? 

Daarnaast analyseerden onderzoekers bloedmonsters om erachter te komen wat het 
menselijk lichaam deed met de verschillende combinaties van geneesmiddelen. 
 
Ze kwamen erachter dat de nieuwe combinaties in beide groepen (venetoclax met 
rituximab of obinutuzumab in combinatie met chemotherapie) geen invloed hadden op 
wat het lichaam met de medicijnen deed. In alle gevallen werden ze verwerkt zoals 
verwacht op basis van ervaring uit eerdere onderzoeken.  
 
In deze paragraaf worden alleen de belangrijkste resultaten van het onderzoek 
beschreven. U vindt meer informatie over alle andere resultaten op de websites die aan 
het eind van deze samenvatting worden genoemd (zie paragraaf 8). 
 

5. Wat waren de bijwerkingen? 

Bij 68,2% van de mensen 
was geen kanker zichtbaar op scans aan het 

eind van de behandeling 

(venetoclax met rituximab plus chemotherapie-
groep) 
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Bijwerkingen (ook wel 'ongewenste reacties' genoemd) zijn ongewenste medische 
klachten (bijvoorbeeld hoofdpijn) waar patiënten tijdens het onderzoek last van kregen. 
 De bijwerkingen worden in deze samenvatting beschreven omdat de onderzoeksarts 

denkt dat deze te maken hadden met de behandelingen in het onderzoek. 
 Niet alle mensen in dit onderzoek kregen alle bijwerkingen. 
 
Hieronder worden de ernstige en vaak voorkomende bijwerkingen genoemd. 
 
Ernstige bijwerkingen 

Alle geneesmiddelen kunnen bijwerkingen veroorzaken. De patiënten in dit onderzoek 
werden zorgvuldig in de gaten gehouden om te kijken hoe het met ze ging terwijl ze de 
behandelingen kregen.  

Veel van de vaak voorkomende ernstige bijwerkingen in dit onderzoek hadden te maken 
met het immuunsysteem van de patiënt. Dit komt doordat verschillende van de 
behandelingen die in dit onderzoek werden gegeven, zich richten op de B-cellen (een 
soort witte bloedcellen). Deze vormen een belangrijk onderdeel van het immuunsysteem. 
Aan de ene kant zijn de behandelingen heel goed in het doden van de kanker-B-cellen. 
Aan de andere kant kunnen patiënten ook een groter risico op (soms ernstige) infecties 
hebben als ze veel minder B-cellen hebben.  

Een bijwerking wordt 'ernstig' genoemd als deze levensbedreigend is, blijvende 
problemen veroorzaakt of er zorg in het ziekenhuis nodig is. 
 
In totaal hadden 130 van de 232 (56,0%) mensen die venetoclax met rituximab plus 
chemotherapie kregen een ernstige bijwerking. In de groep die venetoclax met 
obinutuzumab plus chemotherapie kreeg, waren dit 22 van de 32 mensen (68,8%).  
 
De vaakst voorkomende ernstige bijwerkingen staan in de onderstaande tabel: 
 
Ernstige 
bijwerkingen die 
werden gemeld in 
dit onderzoek 

Mensen die venetoclax 
met rituximab en 

chemotherapie kregen 
(in totaal 232 mensen) 

Mensen die venetoclax 
met obinutuzumab en 
chemotherapie kregen 

(in totaal 32 mensen) 
Koorts met een laag 
aantal witte 
bloedcellen 

27,2% 
(63 van de 232) 

12,5% 
(4 van de 32) 

Afgenomen aantal 
witte bloedcellen 

8,2% 
(19 van de 232) 

6,3% 
(2 van de 32) 

 

 
Drie mensen in het onderzoek overleden als gevolg van bijwerkingen van één van de 
onderzoeksmedicijnen. Dit waren:  
 3 van de 232 mensen (1,3%) in de groep die venetoclax samen met rituximab plus 

chemotherapie kreeg. 
o 2 patiënten overleden aan acute myeloïde leukemie (AML). 
o 1 patiënt overleed aan een vorm van bloedvergiftiging (sepsis) veroorzaakt door 

de bacterie Pseudomonas aeruginosa. 
 
Tijdens het onderzoek stopte een aantal mensen met de medicijnen vanwege de 
bijwerkingen: 
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 In de groep die venetoclax met rituximab plus chemotherapie kreeg, stopten 55 van de 
232 mensen (23,7%) met hun medicijnen. 

 In de groep die venetoclax met obinutuzumab plus chemotherapie kreeg, stopten 14 
van de 32 mensen (43,8%) met hun medicijnen. 

 
Vaakst voorkomende bijwerkingen. 

In totaal hadden 228 van de 232 (98,3%) mensen die venetoclax met rituximab plus 
chemotherapie kregen een bijwerking die niet ernstig was. In de groep die venetoclax 
met obinutuzumab plus chemotherapie kreeg, waren dit 32 van de 32 mensen (100%).  
 
De vaakst voorkomende bijwerkingen staan in de volgende tabel. Dit zijn de zes vaakst 
voorkomende bijwerkingen in beide behandelgroepen die werden gezien als 
bijwerkingen van venetoclax.  
Vaakst 
voorkomende 
bijwerkingen die 
werden gemeld in 
dit onderzoek 

Mensen die venetoclax 
met rituximab en 

chemotherapie kregen 
(in totaal 232 mensen) 

Mensen die venetoclax met 
obinutuzumab en 

chemotherapie kregen 
(in totaal 32 mensen) 

Afgenomen aantal 
witte bloedcellen 

59,9% 
(139 van de 232) 

62,5% 
(21 van de 32) 

Misselijkheid 38,4% 
(89 van de 232) 

40,6% 
(13 van de 32) 

Vermoeidheid 28,4% 
(66 van de 232) 

31,3% 
(10 van de 32) 

Diarree 28,0% 
(65 van de 232) 

34,4% 
(11 van de 32) 

Koorts met een 
afgenomen aantal 
witte bloedcellen 

26,7% 
(62 van de 232) 

21,9% 
(7 van de 32) 

Bloedarmoede (laag 
ijzergehalte) 

26,3% 
(61 van de 232) 

28,1% 
(9 van de 32) 

Laag aantal 
bloedplaatjes 

21,6% 
(50 van de 232) 

40,6% 
(13 van de 32) 

 

 

 
Andere bijwerkingen 

U vindt informatie over andere bijwerkingen (die niet hierboven zijn vermeld) op de 
websites die aan het eind van deze samenvatting worden genoemd (zie paragraaf 8). 
 

6. Hoe heeft dit onderzoek de wetenschap geholpen? 
De informatie die hier wordt gemeld, komt van één onderzoek bij 267 mensen met 
DLBCL. Door deze resultaten weten onderzoekers nu meer over wat er gebeurt als 
venetoclax wordt gegeven in combinatie met rituximab of obinutuzumab plus 
chemotherapie bij bloedkanker. 
 
De onderzoekers kwamen erachter dat de combinatie van venetoclax met rituximab en 
chemotherapie ongeveer even goed werkte voor de behandeling van patiënten met 
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8. Waar kan ik meer informatie vinden? 
U vindt meer informatie over dit onderzoek op de onderstaande websites: 
 https://clinicaltrials.gov/ct2/show/results/NCT02055820 
 https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2013-003749-40/results 
 https://forpatients.roche.com/en/trials/cancer/non-hodgkins-lymphoma/a-study-

evaluating-the-safety--efficacy-and-pharmacokin-79640.html 
 
Als u meer wilt weten over de resultaten van dit onderzoek, is de volledige titel van het 
desbetreffende wetenschappelijke artikel: ‘Venetoclax plus R- or G-CHOP in non-Hodgkin 
lymphoma: results from the CAVALLI phase 1b trial’ (Venetoclax plus R- of G-CHOP bij 
non-Hodgkinlymfoom: resultaten van het fase 1b-onderzoek CAVALLI). De auteurs van 
het wetenschappelijke artikel zijn: AD Zelenetz, G Salles, KD Mason en anderen. Het 
artikel werd gepubliceerd in het tijdschrift 'Blood', volgnummer 133, pagina 1964–1976.  
 
Bij wie kan ik terecht als ik vragen heb over dit onderzoek? 

Als u na het lezen van deze samenvatting nog vragen heeft: 
 Ga naar het ForPatients-platform en vul het contactformulier in – 

https://forpatients.roche.com/en/trials/cancer/non-hodgkins-lymphoma/a-study-
evaluating-the-safety--efficacy-and-pharmacokin-79640.html 

 Neem contact op met uw plaatselijke Roche-kantoor. 
 
Als u heeft meegedaan aan dit onderzoek en vragen heeft over de resultaten: 
 Stel deze aan de onderzoeksarts of medewerkers van het onderzoeksziekenhuis of de 

onderzoekskliniek. 
 
Als u vragen heeft over uw eigen behandeling: 
 Stel deze aan de arts die uw behandeling heeft voorgeschreven. 
 

DLBCL als de bestaande standaardcombinatie van rituximab plus chemotherapie. Er 
werden geen nieuwe bijwerkingen gevonden.  
 
Na één onderzoek weten we nooit alles over de risico's en voordelen van een medicijn. 
Om alles te weten te komen wat we moeten weten, zijn er veel onderzoeken met veel 
mensen nodig. De resultaten uit dit onderzoek kunnen anders zijn dan die uit andere 
onderzoeken naar hetzelfde medicijn.  
 Dat betekent dat u geen beslissingen moet nemen op basis van deze ene 

samenvatting. Overleg altijd met uw arts voordat u beslissingen neemt over uw 
behandeling. 

 

7. Zijn er plannen voor meer onderzoeken? 
 

Er zijn meer onderzoeken gepland waarin wordt gekeken naar de veiligheid van 
venetoclax in combinatie met een andere behandeling met polatuzumab en R-CHP. 

Op het moment dat deze samenvatting werd geschreven, waren er geen andere 
onderzoeken naar obinutuzumab voor DLBCL gepland. 
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Wie heeft dit onderzoek georganiseerd en betaald? 

Dit onderzoek werd georganiseerd en betaald door F. Hoffmann-La Roche Ltd, waarvan 
het hoofdkantoor is gevestigd in Bazel, Zwitserland. 
 
Volledige titel van het onderzoek en andere informatie voor identificatie 

De volledige titel van dit onderzoek is: Een open-label fase Ib/II-onderzoek ter 
beoordeling van de veiligheid en farmacokinetiek van GDC-0199 (ABT-199) in combinatie 
met rituximab (R) of obinutuzumab (G) plus cyclofosfamide, doxorubicine, vincristine en 
prednison (CHOP) bij patiënten met non-Hodgkinlymfoom van B-lymfocyten en DLBCL. 
 

Het onderzoek wordt ook CAVALLI genoemd. 

 
 Het protocolnummer van dit onderzoek is: GO27878. 
 Het identificatienummer van ClinicalTrials.gov voor dit onderzoek is: NCT02055820. 
 Het EudraCT-nummer van dit onderzoek is: 2013-003749-40. 

 


