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Samenvatting van de resultaten van het klinisch onderzoek  

Een onderzoek naar atezolizumab (immunotherapie) in combinatie met 
chemotherapie vergeleken met chemotherapie alleen bij mensen met 

een type longkanker dat ‘squameus niet-kleincellige longkanker 
(NSCLC)’ wordt genoemd 

 

 
De volledige titel van het onderzoek staat aan het eind van de samenvatting. 
 
Over deze samenvatting 
Dit is een samenvatting van de resultaten van een 
klinisch onderzoek geschreven voor: 
• Het algemeen publiek en  
• Mensen die aan het onderzoek hebben meegedaan. 
 
Deze samenvatting is gebaseerd op informatie die op 
het moment van schrijven bekend was. 

 

Inhoud van de 
samenvatting 
1. Algemene informatie 

over dit onderzoek 
2. Wie deden 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 
andere onderzoeken? 

8. Waar kan ik meer 
informatie vinden? 

 
Woordenlijst  
• NSCLC = niet-

kleincellige 
longkanker 

 
 

Het onderzoek begon in juni 2015 en deze samenvatting 
bevat de volledige resultaten die in januari 2018 en in 
oktober 2018 zijn geanalyseerd. Op het moment dat 
deze samenvatting wordt geschreven, loopt dit 
onderzoek nog, met mensen die nog steeds worden 
behandeld. De samenvatting presenteert slechts de 
volledige resultaten voor een deel van het onderzoek. 
De resultaten van dit onderzoek kunnen anders zijn dan 
die van andere onderzoeken naar dezelfde 
geneesmiddelen. Na één onderzoek weten we nog niet 
alles over hoe veilig een geneesmiddel is en hoe goed 
het werkt. Er zijn veel mensen in veel onderzoeken 
nodig om alles te weten te komen wat we moeten weten.  
 
Dit betekent dat u geen beslissingen moet nemen op 
basis van alleen deze samenvatting. Overleg altijd 
met uw arts voordat u een beslissing neemt over uw 
behandeling. 

 
Hartelijk dank aan de mensen die aan dit onderzoek hebben 
deelgenomen 
De deelnemers hebben onderzoekers geholpen belangrijke vragen te beantwoorden 
over een type longkanker dat ‘niet-kleincellige longkanker’ (NSCLC) wordt genoemd 
en een nieuw geneesmiddel dat wordt onderzocht – ‘atezolizumab’ (een 
immunotherapie)  – in combinatie met verschillende combinaties van chemotherapie. 
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Belangrijke informatie over dit onderzoek 
Waarom werd dit onderzoek gedaan? 

• Dit onderzoek werd gedaan om te vergelijken hoe drie combinaties van 
geneesmiddelen werkten bij mensen met een type ‘niet-kleincellige longkanker’ 
(NSCLC) dat ‘squameus’ wordt genoemd:  

o Het geneesmiddel dat wordt onderzocht, genaamd ‘atezolizumab’, 
samen ingenomen met ofwel:  
 Bestaande chemotherapie genaamd ‘carboplatine + paclitaxel’ 

of  
 Bestaande chemotherapie genaamd ‘carboplatine + nab-

paclitaxel  
o Een bestaande chemotherapie (carboplatine + nab-paclitaxel) op 

zichzelf. 

• De mensen werden verdeeld in drie onderzoeksgroepen, zoals hier afgebeeld, 
zodat de effecten van de verschillende combinaties van geneesmiddelen konden 
worden vergeleken.  

 
 

• Aan dit onderzoek namen 1021 mensen in 26 landen deel. 
Wat waren de resultaten? 

• De belangrijkste bevindingen waren dat:  

– Bij de mensen in Groep B verergerde hun kanker gemiddeld niet 
gedurende 6,3 maanden na het begin van de behandeling, tegenover 
gemiddeld 5,6 maanden bij de mensen in Groep C. 

– De mensen in Groep B leefden gemiddeld ongeveer 14,2 maanden vanaf 
het begin van het onderzoek, tegenover ongeveer 13,5 maanden gemiddeld 
in Groep C. 

Hoeveel mensen hadden bijwerkingen? 

• Groep A: 77 van de 332 mensen (23%) kregen ernstige bijwerkingen die verband 
houden met hun behandeling.  

• Groep B: 70 van de 334 mensen (21%) kregen ernstige bijwerkingen die verband 
houden met hun behandeling.  
Groep C: 35 van de 334 mensen (11%) kregen ernstige bijwerkingen die verband 
houden met hun behandeling.  

• Op het ogenblik dat deze samenvatting wordt geschreven, is het onderzoek nog 
aan de gang. Verwacht wordt dat het in november 2020 wordt afgerond.  
 

 
 

Groep A Groep B Groep C 

Atezolizumab 
Plus 

carboplatine + 
Paclitaxel 

Atezolizumab 
Plus 

carboplatine + 
nab-paclitaxel 

 
Carboplatine + 
nab-paclitaxel 
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1. Algemene informatie over dit onderzoek 
 
Waarom werd dit onderzoek gedaan? 
Mensen met het type NSCLC die ‘squameus’ worden genoemd, krijgen gewoonlijk 
chemotherapie, een geneesmiddel dat kankercellen doodt of de groei van kankercellen 
stopt. Het woord ‘plaveisel’ beschrijft het type longcellen dat door de kanker is 
aangetast – plaveiselcelkanker wordt meestal in het midden van de long aangetroffen. 
 
Chemotherapie die kankercellen doodt met behulp van platina wordt ‘chemotherapie op 
basis van platina’ genoemd. Bij dit type behandeling kunnen twee verschillende soorten 
chemotherapiemiddelen samen worden gebruikt. Chemotherapie werkt echter soms 
maar korte tijd en daarna wordt de kanker weer erger. Soms werkt het helemaal niet en 
hebben de mensen met longkanker niet de kans om lang te leven. 
 
Er zijn nieuwe geneesmiddelen nodig om de kanker doeltreffender te kunnen 
behandelen - de tumor te laten krimpen - en om mensen te helpen langer te leven. Als 
de tumor krimpt, kunnen mensen ook beter met hun kanker omgaan. Immunotherapie 
is een nieuw soortgeneesmiddel dat het eigen immuunsysteem van een persoon helpt 
kankercellen aan te vallen. Immunotherapie kan bij sommige mensen beter werken 
dan bij anderen, of het kan slechts gedurende korte tijd werken. Dit kan komen 
doordat de kankercellen zich kunnen ‘verstoppen’ voor het immuunsysteem en/of leren 
om aan de aanvallen van het immuunsysteem te ontsnappen. 
 
Sommige vormen van chemotherapie kunnen het immuunsysteem ‘wakker maken’ 
zodat het kankercellen eerder ‘vindt’. Door immunotherapie samen met chemotherapie 
te gebruiken, kan de immunotherapie de kankercellen beter aanvallen. 
 
In dit onderzoek wilden onderzoekers zien of het ontvangen van een immunotherapie 
(atezolizumab) samen met chemotherapie mensen met squameus NSCLC zou helpen 
om langer te leven. De onderzoekers wilden ook zien of deze combinatie de groei van 
de kanker langer zou tegenhouden dan chemotherapie alleen. De mensen in dit 
onderzoek gebruikten geen andere geneesmiddelen tegen longkanker voordat ze aan 
dit onderzoek deelnamen. 
 
 
Welke geneesmiddelen werden onderzocht? 
In dit onderzoek werden verschillende combinaties van een nieuw geneesmiddel 
(immunotherapie) en bestaande chemotherapiegeneesmiddelen bekeken bij drie 
groepen mensen met squameus NSCLC: 
• Groep A: atezolizumab (nieuw geneesmiddel) plus carboplatine+ paclitaxel 

(bestaande chemotherapie) 
• Groep B: atezolizumab (nieuw geneesmiddel) plus carboplatine + nab-paclitaxel 

(bestaande chemotherapie) 
• Groep C: carboplatine + nab-paclitaxel (bestaande chemotherapie). 
 

 

Groep A Groep B Groep C 

Atezolizumab 
Plus 

carboplatine + 
Paclitaxel 

Atezolizumab 
Plus 

carboplatine + 
nab-paclitaxel 

 
Carboplatine + 
nab-paclitaxel 
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Atezolizumab is het geneesmiddel dat hier wordt onderzocht, in combinatie met 
chemotherapie: 
• Je spreekt ‘atezolizumab’ uit als ‘a – teh – zo – liz – oo – mab’. 

o Dit geneesmiddel is een soort immunotherapie. 
o Het immuunsysteem van het lichaam bestrijdt ziekten zoals kanker. 

Kankercellen kunnen echter het immuunsysteem blokkeren (tegenhouden) 
om de kanker aan te vallen. Atezolizumab heft deze blokkade op. Dit 
betekent dat het immuunsysteem de kankercellen kan bestrijden. 

o Wanneer mensen atezolizumab innemen, kan hun tumor (kanker) kleiner 
worden. 

De bestaande chemotherapiegeneesmiddelen gebruikt in dit onderzoek waren: 
• Carboplatine: Je spreekt dit uit als ‘KAR-boe-PLA-tine’ 

o Dit geneesmiddel is een platinumchemotherapie-geneesmiddel. 
o Carboplatins tast het genetisch materiaal in een cel aan, het DNA. Hierdoor 

kan de kankercel zich niet meer in twee nieuwe cellen delen en wordt hij 
gedood. 

• Paclitaxel: Je spreekt dit uit als ‘PAC-lie-TAX-el’ 
o Paclitaxel zorgt ervoor dat kankercellen zich niet meer in nieuwe cellen 

delen. Dit blokkeert de groei van de tumor. 
• Nab-paclitaxel: Je spreekt dit uit als ‘NAB- PAC-lie-TAX-el’ 

o Dit geneesmiddel combineert paclitaxel met een eiwit, dat albumine heet, en 
dat de paclitaxel helpt de tumoren te bereiken. 

o Nab-paclitaxel zorgt ervoor dat kankercellen zich niet meer in nieuwe cellen 
delen en blokkeert zo de groei van de tumor. 

 
 
Wat wilden de onderzoekers ontdekken? 
• Onderzoekers deden dit onderzoek om atezolizumab plus chemotherapie te 

vergelijken met chemotherapie  alleen – om te zien hoe goed atezolizumab plus 
chemotherapie werkte (zie paragraaf 4 ‘Wat waren de resultaten van het 
onderzoek?’). 

o Atezolizumab werd samen met chemotherapie (carboplatine + nab-
paclitaxel) gebruikt door mensen in Groep B om te zien of deze combinatie 
beter zou werken dan chemotherapie alleen (Groep C) voor mensen met 
squameus NSCLC.  

• Zij wilden ook te weten komen hoe veilig de geneesmiddelen waren. Dit deden ze 
door na te gaan hoeveel mensen bijwerkingen hadden in elke behandelgroep en 
hoe ernstig die waren (zie paragraaf 5 ‘Wat waren de bijwerkingen?’). 

 
De belangrijkste vragen waar de onderzoekers een antwoord op wilden, waren: 
1. Hoeveel tijd zat er tussen het begin van de behandeling in Groep B en Groep C en 

het verergeren van de kanker? 
2. Hoe lang leefden de mensen in Groep B en Groep C (zoals gemeten tijdens dit 

onderzoek)? 
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Wat voor soort onderzoek was dit? 
Dit onderzoek was een ‘fase 3’-onderzoek. Dit wil zeggen dat voordat dit onderzoek 
begon, atezolizumab was getest bij een klein aantal mensen met NSCLC. In dit 
onderzoek nam een groter aantal mensen met NSCLC hetzij atezolizumab in 
combinatie met chemotherapie, hetzij chemotherapie alleen. Fase 3-studies worden 
uitgevoerd bij een groot aantal mensen om te zien of een geneesmiddel beter werkt 
dan de gebruikelijke behandeling en veilig genoeg is om door de 
gezondheidsautoriteiten te worden ‘goedgekeurd’ als een behandeling die door uw arts 
kan worden voorgeschreven. 
 
Het was een ‘gerandomiseerd’ onderzoek. Dit betekent dat bij toeval werd besloten 
welke geneesmiddelen de mensen in het onderzoek zouden krijgen. Door willekeurig te 
kiezen welke geneesmiddelen mensen krijgen, is het waarschijnlijker dat de mensen in 
de onderzoeksgroepen een vergelijkbare mix vormen (bijvoorbeeld vergelijkbare 
leeftijd, vergelijkbaar ras). Afgezien van de verschillende geneesmiddelen die aan de 
mensen in elke groep werden gegeven, was alle andere zorg die ze kregen hetzelfde. 
 
Dit was een ’open label’ onderzoek. Dat houdt in dat zowel de mensen die aan het 
onderzoek meededen als hun onderzoeksartsen wisten welke 
onderzoeksgeneemsiddelen de mensen kregen.  
 
Wanneer en waar vond het onderzoek plaats? 
Het onderzoek begon in juni 2015. Dit overzicht bevat de volledige resultaten tot en 
met 3 oktober 2018. Op het moment dat deze samenvatting wordt geschreven, zijn het 
onderzoekartsen nog bezig met het verzamelen van informatie over de veiligheid van 
het geneesmiddel. 

 
 
De symbolen op de tijdlijn ( ) geven aan wanneer de informatie in deze samenvatting 
is geanalyseerd (januari 2018 – ongeveer 2,5 jaar na het begin van het onderzoek, en 
oktober 2018 – 3 jaar 4 maanden na het begin van het onderzoek). 
 

Tijdlijn van het onderzoek 

Juni 2015 
Begin van het 
onderzoek: de 
eerste patiënt 

krijgt het 
onderzoeksgenee

smiddel 

Januari 2018 
Resultaten over hoe 

lang het duurde 
voordat de kanker 

erger werd, werden 
geanalyseerd 

November 2020 
Het onderzoek zal 
naar verwachting 

aflopen 

Oktober 2018 
Resultaten over overleving en 

bijwerkingen werden 
geanalyseerd 
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Het onderzoek vond plaats in 317 ziekenhuizen en klinieken in 26 landen in Europa, 
Midden-Amerika, Zuid-Amerika, Noord-Amerika, Azië en Australië.  
 
Op de kaart ziet u in welke landen dit onderzoek heeft plaatsgevonden.  
 

 
 
 
2. Wie deden mee aan dit onderzoek? 
Aan dit onderzoek namen 1021 mensen met squameus NSCLC deel. 
Hier is meer informatie over de mensen die aan het onderzoek hebben deelgenomen. 
 

 
 

• Argentinië 
• Australië 
• Oostenrijk 
• België 
• Brazilië 
• Bulgarije 
• Canada 
• Chili 
• Frankrijk 

• Duitsland 
• Israël 
• Italië 
• Japan 
• Letland 
• Litouwen 
• Mexico 
• Nederland 
• Peru 

• Portugal 
• Russische Federatie 
• Singapore 
• Slowakije 
• Spanje 
• Taiwan 
• Oekraïne 
• Verenigde Staten 

82% 18% 

835 van de 1021 
mensen die deelnamen 

waren mannen 

186 van de 1021 
mensen die deelnamen 

waren vrouwen 

Gemiddelde leeftijd: 65 jaar 
Leeftijdscategorie: 23 tot 86 jaar 
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Mensen konden meedoen aan het onderzoek als:  
• Ze gevorderd squameus NSCLC hadden. Dit wordt 'gevorderd’ genoemd omdat de 

kanker zich had verspreid naar nabijgelegen cellen, of naar andere delen van het 
lichaam 

• Ze nog geen chemotherapie hadden gekregen voor hun gevorderde longkanker 
• Ze hun arts toestemming hadden gegeven om monsters te nemen van hun 

tumor(en) 
• Ofwel de longkanker: 

o Geen veranderingen (mutaties) in de genen EGFR of ALK had, of: 
o Mutaties had in EGFR of ALK en de geneesmiddelen die zij hadden 

gekregen om longkanker met deze mutaties te behandelen, en deze niet 
hadden gewerkt of zoveel bijwerkingen veroorzaakten dat zij met het 
gebruik ervan moesten stoppen. 

 
Mensen konden niet meedoen aan het onderzoek als: 
• Zij kanker hadden die was uitgezaaid naar de hersenen of het ruggenmerg en die 

niet was behandeld. 
• Ze een aandoening hadden waarbij hun immuunsysteem hun eigen lichaam aanviel. 
• Ze al eerder geneesmiddelen hadden gebruikt die werken zoals atezolizumab. 
 
 
3. Wat gebeurde er tijdens het onderzoek? 
Tijdens het onderzoek werden mensen willekeurig door een computer geselecteerd om 
een van de drie behandelingen te krijgen. 
De behandelgroepen waren: 
• Groep A: atezolizumab (nieuw geneesmiddel) plus carboplatine + paclitaxel 

(bestaande chemotherapie) 
• Groep B: atezolizumab (nieuw geneesmiddel) plus carboplatine + nab-paclitaxel 

( bestaande chemotherapie) 
• Groep C: carboplatine + nab-paclitaxel ( bestaande chemotherapie) 
 
Deze tabel toont het aantal mensen dat elke onderzoeksbehandeling onderging, en 
hoe vaak de geneesmiddelen werden ingenomen. 
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 Groep A 

Atezolizumab plus 
carboplatine + 

paclitaxel 

Groep B 
Atezolizumab plus 
carboplatine + nab-

paclitaxel 

Groep C 
Carboplatine + 
nab-paclitaxel 

Aantal personen 
in deze groep 
(gekozen door de 
computer) 

338 343 340 

Aantal mensen 
dat dit 
geneesmiddel 
gebruikte 

332 334 334 

Hoe de 
geneesmiddelen 
werden 
toegediend 

In een ader 
geïnjecteerd  

In een ader 
geïnjecteerd 

In een ader 
geïnjecteerd 

Wanneer de 
geneesmiddelen 
werden gebruikt 
in elke 3-weekse 
behandelcyclus 

Atezolizumab: dag 
1 
Carboplatine: dag 1 
Paclitaxel: dag 1 

Atezolizumab: dag 1 
Carboplatine: dag 1 
Nab-paclitaxel: dag 
1, 8, 15 

Carboplatine: dag 
1 
Nab-paclitaxel: 
dag 1, 8, 15 

 

 
Deze afbeelding geeft meer informatie over wat er tot nu toe in het onderzoek is 
gebeurd, en wat de volgende stappen zijn. 
 

 
 

De symbolen op de tijdlijn ( ) geven aan wanneer de informatie in deze samenvatting 
is geanalyseerd (januari 2018 – ongeveer 2,5 jaar na het begin van het onderzoek, en 
oktober 2018 – 3 jaar en 4 maanden na het begin van het onderzoek). 
 
 
 

Schermen Behandeling 

Selectie van 
mensen met 
NSCLC voor 

deelname 
aan het 

onderzoek R
an

do
m

is
at

ie
 

Groep A 
338 mensen die atezolizumab plus 

carboplatine + paclitaxel 
gebruiken 

Groep B 
343 mensen die atezolizumab plus 

carboplatine + nab-paclitaxel 
gebruiken 

Groep C 
340 mensen die carboplatine + 

nab-paclitaxel gebruiken 

Juni 2015 
Begin van het 

onderzoek 

November 2020 
Na 5½ jaar 
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• Wanneer mensen in het onderzoek stoppen met de behandeling, is hen 
gevraagd terug te gaan naar hun onderzoekscentrum voor meer bezoeken om 
hun algemene gezondheid te controleren. Deze bezoeken zijn belangrijk om te 
bepalen hoe lang mensen in dit onderzoek leven. 

 
 
4. Wat waren de resultaten van het onderzoek? 
 
Vraag 1: Hoeveel tijd zat er tussen het begin van de behandeling en het 
verergeren van de kanker in Groep B en Groep C? 
Onderzoekers keken naar hoeveel tijd er was voordat de kanker erger werd (met 
andere woorden, uitgezaaid naar een ander deel van het lichaam, verder verspreid, of 
groter geworden zoals blijkt uit hun scans) in twee van de groepen: Groep B en Groep 
C. Deze informatie werd verzameld bij alle mensen in de beide groepen van juni 2015 
tot januari 2018. 
• In Groep B verergerde de kanker gemiddeld na ongeveer 6,3 maanden (bij 

sommige mensen duurde het langer voordat de kanker verergerde en bij anderen 
verergerde hij eerder dan 6,3 maanden). 

• In Groep C verergerde de kanker gemiddeld na ongeveer 5,6 maanden (bij 
sommige mensen duurde het langer voordat de kanker verergerde en bij anderen 
verergerde hij eerder dan 5,6 maanden). 

Hoeveel tijd zat er gemiddeld tussen het begin van de behandeling en 
het verergeren van de kanker? 

 
 
Deze informatie werd verzameld van juni 2015 tot januari 2018. 
 
 
Vraag 2: Hoe lang leefden de mensen van Groep B en Groep C in dit 
onderzoek? 
Onderzoekers vergeleken ook hoe lang mensen in Groep B en mensen in Groep C 
gemiddeld leefden. Deze informatie werd verzameld bij alle mensen in beide groepen 
van juni 2015 tot oktober 2018. 
 
• Mensen in Groep B leefden gemiddeld 14,2 maanden nadat ze met het 

geneesmiddel waren begonnen. 
• Mensen in Groep C leefden gemiddeld 13,5 maanden nadat ze met het 

geneesmiddel waren begonnen. 
• Deze cijfers zijn voor elke behandelgroep gemiddelden, wat betekent dat sommige 

mensen langer leefden en andere mensen korter. 
• We weten niet of dit een echt verschil is; het kan ook door toeval veroorzaakt zijn. 
 

Groep B 
Atezolizumab plus 

carboplatine + nab-paclitaxel 

Groep C 
Carboplatine + nab-paclitaxel 

Begin van het 
onderzoek 

6,3 maanden 

5,6 maanden 
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Hoe lang leefden de mensen in het onderzoek gemiddeld? 

 
Deze informatie werd verzameld van juni 2015 tot oktober 2018.  
 
• In Groep B overleden 228 van de 343 mensen (66%). 
• In Groep C overleden 245 van de 340 mensen (72%). 

 
In deze paragraaf worden alleen de belangrijkste resultaten van dit onderzoek 
beschreven. U vindt meer informatie over alle andere resultaten op de websites die aan 
het eind van deze samenvatting zijn vermeld (zie paragraaf 8). 
 
 
5. Wat waren de bijwerkingen? 
Bijwerkingen zijn medische problemen (zoals duizeligheid) die zich tijdens het 
onderzoek kunnen voordoen. 
• De bijwerkingen worden in deze samenvatting beschreven omdat de onderzoeksarts 

denkt dat de bijwerkingen te maken hadden met de behandelingen in het 
onderzoek. 

• Niet alle mensen in dit onderzoek hadden alle bijwerkingen. 
• De bijwerkingen van de behandeling kunnen mild tot zeer ernstig zijn.  
• De bijwerkingen die mensen krijgen kunnen van persoon tot persoon verschillen. 
• Het is belangrijk te beseffen dat de bijwerkingen die hier worden vermeld, van dit 

ene onderzoek afkomstig zijn. Daarom kunnen de hier getoonde bijwerkingen 
verschillen van de bijwerkingen die in andere onderzoeken zijn gezien, of van de 
bijwerkingen die op de bijsluiters van het geneesmiddel staan. 

• De ernstige en meest voorkomende bijwerkingen worden in de volgende paragrafen 
opgesomd. 

 
Ernstige bijwerkingen 
Een bijwerking wordt als ‘ernstig’ beschouwd als deze levensbedreigend is, in het 
ziekenhuis moet worden behandeld, blijvende problemen veroorzaakt of met 
geneesmiddelen moet worden behandeld om blijvende problemen te voorkomen. 
 

Groep B 
Atezolizumab plus 

carboplatine + nab-paclitaxel 

Groep C 
Carboplatine + nab-paclitaxel 

Begin van het 
onderzoek 

14,2 maanden 

13,5 maanden 
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Tijdens dit onderzoek hadden 18 van de 100 mensen (18%) die deelnamen ten minste 
één ernstige bijwerking die verband hield met het toegediende geneesmiddel. Het 
aantal mensen dat in elke groep ernstige bijwerkingen had, wordt in de grafiek 
weergegeven. 

Hoeveel mensen hadden minstens één ernstige bijwerking? 

 
 
In de onderstaande tabel staan de ernstige bijwerkingen die optraden bij meer dan 1 op 
de 100 (1%) van de mensen in elke groep. Sommige mensen hadden meer dan één 
ernstige bijwerking.  
 
Ernstige 
bijwerkingen 
gemeld in dit 
onderzoek 

Groep A 
Atezolizumab plus  

carboplatine + 
paclitaxel 

(332 mensen in 
totaal) 

Groep B 
Atezolizumab plus  
carboplatine + nab-

paclitaxel 
(334 mensen in 

totaal) 

Groep C 
Carboplatine + 
nab-paclitaxel 

(334 mensen in 
totaal) 

Koorts en een 
lager dan normale 
hoeveelheid witte 
bloedcellen  

5% 
(15 van de 332) 

4% 
(13 van de 334) 

2% 
(5 van de 334) 

Ontsteking van de 
longen 
(pneumonitis) 

3% 
(11 van de 332) 

3% 
(10 van de 334) 

Minder dan 1%. 
(2 van de 334) 

Infectie in de 
longen 
(longontsteking) 

2% 
(5 van de 332) 

2% 
(6 van de 334) 

2% 
(6 van de 334) 

Een lager dan 
normale 
hoeveelheid rode 
bloedcellen 

2% 
(5 van de 332) 

2% 
(6 van de 334) 

Minder dan 1%. 
(2 van de 334) 

Verlies van water 
(dehydratatie) 

1% 
(4 van de 332) 

Minder dan 1%. 
(1 van de 334) 

Minder dan 1%. 
(2 van de 334) 

Regelmatig, losse, 
waterige ontlasting 
(diarree) 

Minder dan 1%. 
(3 van de 332) 

1% 
(4 van de 334) 

Minder dan 1%. 
(3 van de 334) 

 

 
Sommige mensen in het onderzoek zijn overleden als gevolg van bijwerkingen die 
mogelijk verband hielden met een van het onderzoekgeneesmiddelen:  
• 9 van de 332 mensen (3%) in Groep A overleden 
• 4 van de 334 mensen (1%) in Groep B overleden 
• 3 van de 334 mensen (1%) in Groep C overleden. 
 

Groep B 
Atezolizumab plus 

carboplatine + nab-paclitaxel 

Groep C 
Carboplatine + nab-paclitaxel 

77 van de 332 mensen (23%) 
Groep A 

Atezolizumab plus 
carboplatine + paclitaxel 

70 van de 334 mensen (21%) 

35 van de 334 mensen (11%) 
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Tijdens het onderzoek stopten sommige mensen met het gebruik van hun 
geneesmiddelen vanwege bijwerkingen; dit wordt weergegeven in de grafiek hieronder. 
 
Hoeveel mensen zijn gestopt met hun geneesmiddelen vanwege de 
bijwerkingen? 

 
 
Meest voorkomende bijwerkingen 
 
In deze tabel staan de meest voorkomende bijwerkingen die verband houden met de 
geneesmiddelen die worden gebruikt. Dit zijn de 10 meest voorkomende bijwerkingen 
in alle behandelgroepen. Sommige mensen hadden meer dan één bijwerking.  
 
Meest 
voorkomende 
bijwerkingen 
gemeld in dit 
onderzoek 

Groep A 
Atezolizumab plus  

carboplatine + 
paclitaxel 

(332 mensen in 
totaal) 

Groep B 
Atezolizumab plus  
carboplatine + nab-

paclitaxel 
(334 mensen in 

totaal) 

Groep C 
Carboplatine + 
nab-paclitaxel 

(334 mensen in 
totaal) 

Minder rode 
bloedcellen dan 
normaal 

36% 
(118 van de 332) 

51% 
(169 van de 334) 

54% 
(179 van de 334) 

Haaruitval 39% 
(128 van de 332) 

33% 
(111 van de 334) 

30% 
(100 van de 334) 

Minder witte 
bloedcellen dan 
normaal 

13% 
(44 van de 332) 

35% 
(116 van de 334) 

36% 
(120 van de 334) 

Zich ziek voelen 
(misselijkheid) 

22% 
(74 van de 332) 

34% 
(113 van de 334) 

27% 
(90 van de 334) 

Zich moe voelen 24% 
(80 van de 332) 

22% 
(73 van de 334) 

22% 
(73 van de 334) 

Minder bloedcellen 
dan normaal die 
betrokken zijn bij 
de vorming van 
bloedklonters 
(bloedplaatjes) 

14% 
(46 van de 332) 

26% 
(86 van de 334) 

26% 
(88 van de 334) 

Minder eetlust 22% 
(72 van de 332) 

19% 
(62 van de 334) 

19% 
(65 van de 334) 

Regelmatig, losse, 
waterige ontlasting 
(diarree) 

19% 
(64 van de 332) 

19% 
(63 van de 334) 

19% 
(63 van de 334) 

Zwakte of gebrek 
aan energie 

17% 
(58 van de 332) 

13% 
(45 van de 334) 

16% 
(53 van de 334) 

Lagere aantallen 
bloedplaatjes in 
het bloed 

11% 
(38 van de 332) 

17% 
(55 van de 334) 

17% 
(58 van de 334) 

 

Groep B 
Atezolizumab plus 

carboplatine + nab-paclitaxel 

Groep C 
Carboplatine + nab-paclitaxel 

88 van de 332 mensen (27%) 
Groep A 

Atezolizumab plus 
carboplatine + paclitaxel 

102 van de 334 mensen 
(31%) 

58 van de 334 mensen (17%) 
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Andere bijwerkingen 
Informatie over andere bijwerkingen (niet vermeld in de bovenstaande paragrafen) is 
het vinden op de websites die aan het einde van deze samenvatting (zie paragraaf 8) 
staan vermeld. 
 
 
6. Hoe heeft dit onderzoek de wetenschap geholpen? 
De informatie die hier wordt gepresenteerd is afkomstig uit één enkel onderzoek bij 
1021 mensen met squameus NSCLC. Deze resultaten boden de onderzoekers meer 
informatie over NSCLC en atezolizumab plus chemotherapie. 
 
In het algemeen toonde dit onderzoek aan dat bij mensen die atezolizumab plus 
chemotherapie op basis van platina kregen, het langer duurde voordat hun kanker 
erger werd en dat zij iets langer leefden dan mensen die alleen de chemotherapie 
kregen.  
 
Meer mensen die atezolizumab plus chemotherapie kregen, hadden bijwerkingen dan 
degenen die alleen chemotherapie kregen. De mensen in dit onderzoek hadden geen 
nieuwe bijwerkingen die niet eerder waren gezien bij mensen die atezolizumab of 
chemotherapie gebruikten in andere onderzoeken. 
7. Zijn er plannen voor andere onderzoeken? 
Andere onderzoeken naar de veiligheid en de effecten van atezolizumab zijn aan de 
gang. In deze onderzoeken wordt bijvoorbeeld gekeken naar het gebruik van 
atezolizumab in verschillende situaties:  
• Samen met andere behandelingen  
• Gegeven voor of na een andere behandeling, om die andere behandeling beter te 

laten werken 
• Voor andere vormen van longkanker 
• Gegeven aan mensen gegeven als eerste behandeling voor NSCLC die is 

uitgezaaid naar andere delen van het lichaam.  
 
8. Waar kan ik meer informatie vinden? 
Meer informatie over dit onderzoek is te vinden op de onderstaande websites: 
• https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02367794 
• https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2014-003208-59/results 
• https://forpatients.roche.com/en/trials/cancer/lung-cancer/a-study-of-atezolizumab-

in-combination-with-carboplatin-26891.html 
Als u meer wilt weten over de resultaten van dit onderzoek, gebruikt u de volledige titel 
van het hier beschreven artikel: “Atezolizumab in Combination With Carboplatin and 
Nab-Paclitaxel in Advanced Squamous NSCLC (IMpower131): Results From a 
Randomized Phase III Trial”. De auteurs van het wetenschappelijk artikel zijn: Robert 
Jotte, Federico Cappuzzo, Ihor Vynnychenko, Daniil Stroyakovskiy, Delvys Rodríguez-
Abreu, en anderen. Het artikel is gepubliceerd in het Journal of Thoracic Oncology, 
jaargang 15, op blz. 1351-1360.  
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Met wie kan ik contact opnemen als ik vragen heb over dit onderzoek? 
Als u na het lezen van deze samenvatting nog vragen heeft: 
• Bezoek het ForPatients-platform en vul het contactformulier in: 

https://forpatients.roche.com/en/trials/cancer/lung-cancer/a-study-of-atezolizumab-
in-combination-with-carboplatin-26891.html 

• Neem contact op met een vertegenwoordiger van het lokale kantoor van Roche. 
 
Als u aan dit onderzoek hebt deelgenomen en vragen hebt over de resultaten: 
• Praat met de onderzoekarts of het onderzoekspersoneel in het ziekenhuis of de 

kliniek waar het onderzoek werd gedaan. 
 
Als u vragen heeft over uw eigen behandeling: 
• Praat met de arts die verantwoordelijk is voor uw behandeling. 
 
Wie heeft dit onderzoek georganiseerd en betaald? 
Dit onderzoek werd georganiseerd en betaald door F. Hoffmann-La Roche Ltd. Het 
hoofdkantoor van dit bedrijf bevindt zich in Bazel, Zwitserland. 
 
Volledige titel van het onderzoek en andere identificatiegegevens 
De volledige titel van dit onderzoek is: “A Study of Atezolizumab in Combination With 
Carboplatin + Paclitaxel or Carboplatin + Nab-Paclitaxel Compared With Carboplatin + 
Nab-Paclitaxel in Participants With Stage IV Squamous Non-Small Cell Lung Cancer 
(NSCLC) [Impower131]” (“Een onderzoek naar Atezolizumab in combinatie met 
carboplatine + Paclitaxel of carboplatine + Nab-Paclitaxel in vergelijking met 
carboplatine + Nab-Paclitaxel bij deelnemers met stadium IV squameus niet-
kleincellige longkanker (NSCLC) [Impower131]”) 
 
Het onderzoek is ook bekend als ’IMpower131’. 
 
• Het protocolnummer van dit onderzoek is: GO29437. 
• Het identificatienummer van dit onderzoek op ClinicalTrials.gov is: NCT02367794. 
• Het EudraCT-nummer van dit onderzoek is: 2014-003208-59. 
 


