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Een open-label uitbreiding van 2 identieke studies met de naam POLYP 
1 en POLYP 2 waarin Xolair® werd vergeleken met placebo bij mensen 

met neuspoliepen die doorlopend ontsteking van de neus en de 
sinussen hebben 

 

Zie het einde van de samenvatting voor de volledige titel van de studie. 
 

Over deze samenvatting 

Dit is een samenvatting van de resultaten van een klinische studie 
(in dit document een ‘studie’ genoemd), geschreven voor: 

• leden van het publiek; en  

• mensen die deelnamen aan de studie.  

Deze samenvatting is gebaseerd op informatie die bekend was op 
het moment van schrijven (november 2020). Het is mogelijk dat nu 
meer informatie bekend is. 

 

Inhoud van de 
samenvatting 

1. Algemene 
informatie over 
deze studie 

2. Wie nam deel aan 
deze studie? 

3. Wat gebeurde er 
tijdens de studie? 

4. Wat waren de 
resultaten van de 
studie? 

5. Wat waren de 
bijwerkingen? 

6. Hoe heeft deze 
studie bijgedragen 
aan onderzoek? 

7. Zijn er andere 
studies die 
plaatsvinden of 
gepland zijn? 

8. Waar kan ik meer 
informatie vinden? 

De studie begon in maart 2019 en eindigde in maart 2020. Deze 
samenvatting bevat de volledige resultaten van de studie tot het 
einde ervan in maart 2020. 

Geen enkele studie op zich kan ons alles vertellen over de risico's en 
voordelen van een geneesmiddel. Het vergt veel mensen in veel 
studies om alles te achterhalen wat we moeten weten. De 
resultaten van deze studie kunnen verschillen van andere studies 
met hetzelfde geneesmiddel. 

• Dit betekent dat je geen beslissingen mag nemen op basis 
van deze ene samenvatting – spreek altijd met je arts 
voordat je beslissingen neemt over je behandeling. 

 
Dankwoord aan de mensen die deelnamen aan deze studie 

De mensen die deelnamen hebben onderzoekers geholpen om belangrijke vragen te 
beantwoorden over zachte gezwellen in de neus (neuspoliepen genaamd) en over het 
studiegeneesmiddel, genaamd Xolair® . 
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Belangrijke informatie over deze studie 

• Deze studie werd uitgevoerd om een 
geneesmiddel (het 
'studiegeneesmiddel' genoemd, of 
meer specifiek, Xolair®) te beoordelen 
bij mensen met neuspoliepen die 
doorlopend zwelling van de sinussen 
en de binnenkant van de neus 
hebben. 

• Dit type studie staat bekend als een 
open-label uitbreidingsstudie. Dit 
type studie is soms beschikbaar nadat 
een klinische studie is beëindigd. 
Mensen uit de oorspronkelijke studie 
kunnen ervoor kiezen om deel te 
nemen aan de open-label uitbreiding 
en het studiegeneesmiddel te blijven 
ontvangen.  

• Deze studie omvatte 249 mensen.  
Zij hadden voorheen 1 van de 2 
eerdere studies voltooid van het 
studiegeneesmiddel (Xolair® 
genaamd) ten opzichte van een 
placebo, die er net zo uitziet als het 
studiegeneesmiddel maar geen 
geneesmiddelgerelateerd effect op 
het lichaam heeft. In deze 
samenvatting worden deze eerdere 
studies de oorspronkelijke studies 
genoemd. 

• Mensen in deze studie kregen 
28 weken behandeling met Xolair®, 
ongeacht de behandeling die ze in de 
oorspronkelijke studies kregen. 

• Na 28 weken volgden de onderzoekers 
de mensen 24 bijkomende weken op. 
De mensen kregen in deze periode 
geen Xolair®. 

 

• Vergeleken met een behandeling op 
kortere termijn in de oorspronkelijke 
studies zag men bij mensen die in deze 
studie Xolair® gedurende langere tijd 
kregen:  

o dat ze aanhoudende verbetering 
van hun neusverstopping 
hadden;  

o dat de grootte van hun 
neuspoliepen afnam; 

o dat hun welzijn voortdurend 
verbeterde; 

o dat ze minder last hadden van 
hun symptomen. 

• Zodra mensen stopten met de 
behandeling met Xolair®, werden hun 
neuspoliepscores en 
neusverstoppingsscores geleidelijk aan 
slechter. Hun scores bleven echter lager 
dan voordat ze Xolair® hadden gekregen. 

• De neusverstopping en de grootte van de 
neuspoliepen bij mensen die Xolair® 
tijdens deze studie voor het eerst 
gekregen hadden, verbeterden snel met 
Xolair®.  
Deze verbeteringen waren vergelijkbaar 
met die van patiënten die Xolair® voor het 
eerst kregen in 1 van de oorspronkelijke 
studies. 

• Over het algemeen werd Xolair® goed 
verdragen in deze open-label 
uitbreidingsstudie. De veiligheid kwam 
overeen met ons besef van de veiligheid 
van Xolair® voor andere aandoeningen 
(zoals astma en netelroos). 
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1. Algemene informatie over deze studie 
 
Waarom werd deze studie uitgevoerd? 

Neuspoliepen zijn zachte, pijnloze gezwellen in de neus. Neuspoliepen komen voor bij mensen 
met langdurige zwelling (oftewel ontsteking) van de neus en de sinussen, ‘chronische 
rhinosinusitis’ genoemd. Sinussen vormen een aangesloten systeem van holle ruimten in de 
botten van de schedel en het gezicht. Ze produceren slijm om de binnenkant van de neus 
vochtig te houden. Als de zwelling na verloop van tijd niet verbetert, krijgen sommige mensen 
neuspoliepen.  

Mensen met neuspoliepen kunnen symptomen hebben zoals:  

• een geblokkeerde of verstopte neus (ook wel neuscongestie genoemd);  

• loopneus; 

• verminderd reukvermogen;  

• een dikke gele of groene slijmafscheiding uit de neus;  

• hoesten;  

• druk op de sinussen of gezichtspijn.  

De huidige geneesmiddelen voor mensen met neuspoliepen richten zich op het verminderen 
van de zwelling en symptomen. Deze behandelingen omvatten meestal steroïde neussprays, 
steroïdenpillen en antibiotica. Veel mensen blijven echter symptomen ondervinden die van 
invloed zijn op hun dagelijks leven. Betere geneesmiddelen zijn dus nodig. Sommige mensen 
moeten geopereerd worden voor het verwijderen van neuspoliepen, maar dit is geen 
permanente oplossing omdat de poliepen vaak terugkomen. 

Wetenschappers hebben ontdekt dat de zwelling bij neuspoliepen vergelijkbaar is met die bij 
astma, een aandoening waarbij de luchtwegen gevoelig zijn en ontstoken raken. Omdat de 
zwelling vergelijkbaar is, testen wetenschappers nu bestaande astmageneesmiddelen, zoals 
Xolair®, om te zien of ze ook mensen met neuspoliepen kunnen helpen. In deze studie 
onderzocht men met name de veiligheid op langere termijn en vermindering van zwelling en 
symptomen bij gebruik van Xolair® door patiënten met neuspoliepen. 
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Wat is het studiegeneesmiddel? 

Deze studie was gericht op een geneesmiddel met de naam Xolair® (ook bekend als 
‘omalizumab’). Xolair® is al langer, sinds 2003, goedgekeurd voor de behandeling van astma 
en sinds 2014 voor langdurige netelroos (een aandoening die chronische 
idiopathische/spontane urticaria genoemd wordt). 

• Xolair® spreek je uit als ‘zol – air’. 

• Omalizumab spreek je uit als ‘oh – ma – li – zu – mab’. 
• Xolair® is een soort eiwit dat een antilichaam wordt genoemd. Het werkt door zich te 

hechten aan een tweede antilichaam, immunoglobuline E (IgE) genaamd en dit te 
blokkeren. IgE veroorzaakt normaal gezien allergische symptomen en allergische 
zwelling. Wanneer Xolair® IgE blokkeert, kan dit allergische symptomen en allergische 
zwelling verminderen. 

• Xolair® wordt elke 2 of 4 weken toegediend als injectie onder de huid. 

In de identieke oorspronkelijke studies (POLYP 1 en POLYP 2 geheten) werd Xolair® vergeleken 
met een placebo. 

• Je spreekt dit uit als ‘pla – see – bo’. 

• De placebo zag er hetzelfde uit als Xolair® maar bevatte geen actief geneesmiddel. Dit 
betekent dat het geen geneesmiddelgerelateerd effect op het lichaam had. 

• De placebo werd net als Xolair® onder de huid geïnjecteerd. 

• In de oorspronkelijke studies vergeleken onderzoekers Xolair® met een placebo om 
de voordelen en/of bijwerkingen van het geneesmiddel te bekijken.  

 

Wat wilden onderzoekers te weten komen? 

Onderzoekers deden deze studie om te kijken naar de effecten van Xolair® bij mensen met 
neuspoliepen gedurende een bepaalde periode na de oorspronkelijke studies (in dit 
document ‘op langere termijn’ genoemd). Ze wilden zien of het geneesmiddel de grootte van 
de neuspoliepen en gerelateerde symptomen bleef verbeteren. Onderzoekers keken ook naar 
hoelang de gunstige effecten van het nemen van Xolair® aanhouden nadat mensen gestopt 
zijn met het geneesmiddel (zie rubriek 4: "Wat waren de resultaten van de studie?"). 

Ze wilden ook te weten komen hoe veilig het geneesmiddel was door te controleren hoeveel 
mensen bijwerkingen hadden bij gebruik van Xolair® op langere termijn tijdens deze studie 
(zie rubriek 5: "Wat waren de bijwerkingen?"). 

 
De belangrijkste vragen die de onderzoekers wilden beantwoorden, waren: 

1. Bleven mensen verbetering vertonen in neusverstopping en grootte van neuspoliepen 
na behandeling met Xolair® op langere termijn? 

2. Eens mensen waren gestopt met Xolair® tijdens de follow-upperiode (zie rubriek 3 
voor meer informatie over de follow-upperiode) van de studie, hoelang duurden de 
voordelen van de behandeling? 

3. Wat gebeurde er met de neusverstopping en de grootte van de neuspoliepen bij 
mensen die in de oorspronkelijke studies placebo kregen, wanneer ze tijdens deze 
studie voor het eerst Xolair® kregen? 
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Andere vragen die onderzoekers wilden beantwoorden, waren onder andere: 

4. Hebben mensen met neuspoliepen een aanhoudende verbetering in hun welzijn 
ervaren na behandeling met Xolair® op langere termijn? 

5. Hebben mensen die Xolair® op langere termijn gebruikten bijwerkingen gekregen, en 
zo ja, wat waren die? En hebben mensen die Xolair® in deze studie voor het eerst 
gebruikten, bijwerkingen gekregen?      

 

Wat voor soort studie was dit? 

Dit was een open-label uitbreidingsstudie. Dit betekent dat mensen die aan een eerdere 
studie (de oorspronkelijke studies genoemd) hadden deelgenomen, het studiegeneesmiddel 
bleven gebruiken. Onderzoekers wilden bekijken hoe veilig Xolair® op langere termijn was. Ze 
wilden ook zien hoe het lichaam van mensen op langere termijn omging met Xolair®. Omdat 
dit een open-label studie was, wisten zowel de deelnemers als de studieartsen dat de 
deelnemers Xolair® kregen, vergeleken met de oorspronkelijke studies waarin mensen Xolair® 
of placebo hadden kunnen krijgen. 

 

Wanneer en waar vond de studie plaats? 

Deze studie begon in maart 2019 en eindigde in maart 2020. Deze samenvatting bevat de 
volledige resultaten van de studie tot het einde ervan in maart 2020. 

De studie werd uitgevoerd in 79 studiecentra in 14 landen in Noord-Amerika en Europa. De 
volgende kaart toont de landen waar deze studie plaatsvond. 

 

 

 

• België 

• Canada 

• Tsjechië 

• Frankrijk 

• Duitsland 

• Hongarije 

• Mexico 

• Polen 

• Portugal 

• Rusland 

• Spanje 

• Oekraïne 

• Verenigd Koninkrijk 

• Verenigde Staten 
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2. Wie nam deel aan deze studie? 

Aan deze studie namen 249 mensen met neuspoliepen deel die één van beide 
oorspronkelijke studies voltooid hadden. Hieronder vind je meer informatie over de mensen 
die deelnamen. 

 

Mensen konden aan de studie deelnemen als ze:  

• 1 van de oorspronkelijke studies voltooid hadden. Dit omvatte het ondergaan van 
onderzoeken aan het einde van de studie, zoals een procedure waarbij een 
instrument met een camera in de neus van mensen werd ingebracht om de ernst van 
hun neuspoliepen te beoordelen (video neusendoscopie genoemd). Ze ondergingen 
deze onderzoeken zonder met hun geneesmiddel te stoppen. Zie voor aanvullende 
informatie over de originele studies rubriek 8: “Waar kan ik meer informatie vinden?” 

• Hun symptomen gemeld hadden in een elektronisch dagboek (of kort: eDagboek) - dit 
was een tabletcomputer die aan het begin van de oorspronkelijke studies aan elke 
deelnemer werd verstrekt - gedurende ten minste 4 van de 7 dagen van de week vóór 
het einde van de oorspronkelijke studie. 

Mensen konden niet aan de studie deelnemen als ze gelijk welke van het volgende hadden: 

• Een eerdere allergische reactie op Xolair® in een van de oorspronkelijke studies; 

• Ernstige bloedneuzen tijdens een van de oorspronkelijke studies; 

• Een ernstige medische aandoening of afwijkende testresultaten waarvan artsen 
dachten dat die het voor de persoon onveilig zouden kunnen maken om aan de studie 
deel te nemen. 

 

160 van de 249 

mensen die 

deelnamen, waren 

mannen 

89 van de 249 

mensen die 

deelnamen, waren 

vrouwen 

64% 36% 

Leeftijdsgroep: 18 tot 75 jaar oud 
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3. Wat gebeurde er tijdens de studie? 

Tijdens deze studie kregen mensen Xolair®, ongeacht de behandeling die ze kregen toen ze 
deelnamen aan 1 van de oorspronkelijke studies.  

Aan het einde van de oorspronkelijke studies kozen in totaal 249 mensen ervoor om deel te 
nemen aan deze open-label uitbreidingsstudie: 

• 131 mensen uit de POLYP 1-studie: 
o 68 mensen die eerder Xolair® hadden gekregen; 
o 63 mensen die eerder placebo hadden gekregen. 

• 118 mensen uit de POLYP 2-studie: 
o 55 mensen die eerder Xolair® hadden gekregen; 
o 63 mensen die eerder placebo hadden gekregen.  

 

 

De behandeling in deze studie bestond uit: 

• Xolair® (het studiegeneesmiddel) – eenmaal per 2 of 4 weken onder de huid 
geïnjecteerd gedurende in totaal 28 weken tijdens de behandelingsperiode van de 
studie. De dosis was 150–600 mg, afhankelijk van het lichaamsgewicht en de 
hoeveelheid IgE in het bloed van de persoon. 

• Steroïde neusspray – een standaardgeneesmiddel voor neuspoliepen waarmee 
patiënten in de oorspronkelijke studies begonnen en dat tijdens deze studie dagelijks 
werd voortgezet. 

 

   
 

Open-label uitbreiding 

Xolair®: 249 mensen 

Placebo 
63 mensen 

Xolair® 

68 mensen 

Xolair® 

55 mensen 

Placebo 
63 mensen 
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Mensen kregen elke ochtend een eDagboek om hun neusverstopping te beoordelen. Ze 
noteerden hun antwoord op de vraag "Is uw neus verstopt?" als ‘Helemaal niet’ (score van 0), 
‘Licht’ (score van 1), ‘Matig’ (score van 2) of ‘Ernstig’ (score van 3). 

Onderzoekers keken ook of mensen tijdens de studie een verlaging van hun neuspoliepscore 
hadden. Om de neuspoliepscore te bepalen, gebruikten onderzoekers een instrument met 
een camera dat in de neus werd geplaatst, om de grootte van de poliepen van mensen te 
meten.  

Na 28 weken behandeling stopte iedereen met Xolair®. Mensen hadden nog eens 24 weken 
lang doktersafspraken tijdens de follow-upperiode van de studie. Mensen bleven de steroïde 
neusspray gebruiken tijdens de follow-upperiode van deze studie. 

Tijdens de follow-upperiode werd mensen gevraagd om dagelijks hun neussymptomen in hun 
eDagboek te blijven invoeren. Mensen voerden elke maand een telefoongesprek om hun 
neussymptomen te melden. Ze kwamen ook om de 3 maanden terug naar de praktijk van de 
arts voor aanvullende tests van hun bloed en neussymptomen om te zien hoe hun lichaam op 
het geneesmiddel reageerde. 

De studie is nu voltooid. Er zijn dus geen mensen meer die de studiegeneesmiddelen krijgen. 
Hieronder zie je meer informatie over wat er in de studie is gebeurd.  

  

 
 

4. Wat waren de resultaten van de studie? 

Vraag 1: Bleven mensen verbetering vertonen in neusverstopping en grootte van 
neuspoliepen na behandeling met Xolair® op langere termijn? 

Mensen beoordeelden hun neusverstopping elke ochtend in hun eDagboek. Ze noteerden 
hun antwoord op de vraag "Is uw neus verstopt?" als ‘Helemaal niet’ (score van 0), ‘Licht’ 
(score van 1), ‘Matig’ (score van 2) of ‘Ernstig’ (score van 3). De onderzoekers keken naar de 
verandering in neusverstopping tijdens de studie. Ze vergeleken de gemiddelde dagelijkse 
score aan het einde van elke maand met de score aan het begin van de oorspronkelijke studies 
voordat mensen behandeling kregen. 

Om de neuspoliepscore van mensen tijdens de studie te meten, gebruikten onderzoekers een 
instrument met een camera dat in de neus werd geplaatst om de grootte van hun poliepen te 
bepalen. Ze noteerden de neuspoliepscores van mensen om de 12 weken en vergeleken deze 
met hun scores vóór de behandeling. 

Onderzoekers keken naar deze resultaten voor mensen die Xolair® kregen tijdens de kortere 
oorspronkelijke onderzoeken en de extra 28 weken durende behandelingsperiode van deze 
studie. Dit hielp hen om de voordelen van het geneesmiddel op langere termijn te bepalen.  

Gemiddeld vertoonden mensen een aanhoudende verbetering in hun 
neusverstopping en grootte van neuspoliepen bij behandeling met Xolair® op 
langere termijn tijdens de behandelingsperiode van de open-label uitbreiding.  

Einde van oorspronkelijke 

studies 

Behandelingsperiode 

28 weken 

Follow-upperiode 

24 weken 

Binnen 

28 dagen 

Steroïde neusspray 

Selectie van mensen 

voor deelname aan de 

studie 

28 weken 

Alle mensen krijgen Xolair®. 

Mensen melden hun symptomen dagelijks 

in hun eDagboek en komen naar de 

afspraken met de arts voor aanvullende 

tests 

Mensen stoppen met Xolair®, maar blijven 

dagelijks hun symptomen melden in hun 

eDagboek, maandelijkse telefoongesprekken 

voeren en elke 3 maanden naar afspraken 

met de arts komen voor aanvullende tests 

28 weken 
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Vraag 2: Eens mensen waren gestopt met Xolair® tijdens de follow-upperiode van de 
studie, hoelang duurden de voordelen van de behandeling? 

De onderzoekers vergeleken de scores voor neuspoliepen en neusverstopping van mensen 
tijdens de follow-upperiode met hun scores aan het einde van de behandelingsperiode. Ze 
wilden zien hoe de scores veranderden eens de behandeling was gestopt.  

Gemiddeld werd de neusverstopping en de grootte van de neuspoliepen van 
mensen slechter zodra ze stopten met de behandeling (grijze vierkantjes). Toch zijn 
hun scores nog steeds verbeterd in vergelijking met voordat ze met Xolair® 
begonnen.  

  

 

Neusverstoppingsscore 

Iedereen stopt met 

Xolair®
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Vraag 3: Wat gebeurde er met de neusverstopping en de grootte van de neuspoliepen 
bij mensen die in de oorspronkelijke studies placebo kregen, wanneer ze tijdens deze 
studie voor het eerst Xolair® kregen? 

De helft van de mensen die Xolair® kregen tijdens de behandelingsperiode van deze studie, 
had eerder placebo gekregen in hun oorspronkelijke studie. De andere helft van de mensen 
kreeg Xolair® tijdens hun oorspronkelijke studie en tijdens deze studie. Onderzoekers keken 
naar de scores voor neusverstopping en neuspoliepen van deze 2 groepen om de voordelen 
van behandeling met Xolair® op langere termijn te vergelijken met de voordelen voor mensen 
die het voor het eerst gebruikten.  

• Gemiddeld hadden mensen die Xolair® voor het eerst kregen tijdens de 

behandelingsperiode van deze studie (blauwe driehoeken) snelle 

verbeteringen in neusverstopping en grootte van de neuspoliepen.  

• Deze snelle verbetering was vergelijkbaar met die van de mensen die Xolair® 

voor het eerst kregen tijdens de oorspronkelijke studies (blauwe vierkantjes). 

• Na 52 weken hadden mensen die Xolair® op langere termijn kregen (blauwe 

vierkantjes), verbeterde scores voor verstopping en neuspoliepen toen dit 

vergeleken werd met mensen die Xolair® voor het eerst kregen tijdens deze 

studie (blauwe driehoekjes).  

Mensen zagen verbeteringen in neusverstopping en grootte van de 
neuspoliepen, ongeacht wanneer ze met de behandeling begonnen.  
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Oorspronkelijke 

studie 

Behandelingsperiode 

van open-label 

uitbreiding 
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met Xolair® 
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Vraag 4: Hebben mensen met neuspoliepen een aanhoudende verbetering in hun 
welzijn ervaren na behandeling met Xolair® op langere termijn? 

Onderzoekers vroegen mensen naar hun welzijn bij hun bezoeken aan het ziekenhuis tijdens 
deze studie aan de hand van een vragenlijst met 22 vragen, de Sino-Nasal Outcome Test (kort: 
SNOT-22). In de vragenlijst beoordeelden mensen de impact die hun neuspoliepen hadden op 
hun neus-, oor- en gezichtssymptomen, slaapsymptomen en emotionele symptomen in de 
afgelopen 2 weken. Elk symptoom werd beoordeeld als ‘Geen probleem’ (score van 0), ‘Zeer 
licht probleem’ (score van 1), ‘Licht of klein probleem’ (score van 2), ‘Matig probleem’ (score 
van 3), ‘Ernstig probleem’ (score van 4), of ‘Probleem zo erg als mogelijk is’ (score van 5). De 
onderzoekers berekenden de totale scores van mensen bij elk bezoek aan het ziekenhuis en 
vergeleken die score met hun totale score voordat ze behandeling kregen, om de verandering 
in welzijn sinds het begin van de studie te bepalen. Een verlaging van de score geeft een 
verbetering van symptomen en welzijn aan. 

• Mensen die Xolair® kregen tijdens de oorspronkelijke studies (blauwe vierkantjes), 
hadden een aanhoudende vermindering van de impact van symptomen op hun 
welzijn tijdens de behandelingsperiode van deze studie. 

• Mensen die tijdens de oorspronkelijke studies placebo kregen (blauwe driehoekjes, 
hadden een aanzienlijke vermindering van de impact van symptomen op hun welzijn 
nadat ze voor het eerst Xolair® gekregen hadden tijdens de behandelingsperiode van 
deze studie. 

• Toen mensen stopten met Xolair® tijdens de follow-upperiode van deze studie, 
verslechterden hun symptomen geleidelijk aan, ongeacht hoelang ze behandeling 
hadden gekregen (grijze driehoekjes en vierkantjes). Toch zijn hun symptomen en 
scores nog steeds verbeterd in vergelijking met voordat ze met Xolair® begonnen. 

Mensen meldden doorgaans een verbeterd welzijn tijdens de behandelingsperiode 
van deze studie. Dit was ongeacht of ze Xolair® hadden gekregen in de 
oorspronkelijke studies.  
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5. Wat waren de bijwerkingen? 

Bijwerkingen (oftewel ‘negatieve reacties’) zijn ongewenste medische problemen (zoals 
hoofdpijn) die zich tijdens de studie voordoen. 

Tijdens deze studie kreeg geen enkele patiënt die Xolair® gebruikte een ernstige bijwerking in 

verband met het geneesmiddel. Eén persoon stopte met Xolair® vanwege jeuk (oftewel 
pruritus) in verband met het geneesmiddel. Eén persoon werd gediagnosticeerd met 
prostaatkanker, waarvan niet werd beschouwd dat dit verband hield met de behandeling met 
Xolair®. Eén persoon werd gediagnosticeerd met auto-immune hepatitis, waarvan niet werd 
beschouwd dat dit verband hield met de behandeling met Xolair®. 

Er waren geen ongewenste voorvallen die optraden bij meer dan 5% van de mensen tijdens 
de behandelingsperiode van deze studie. De meest voorkomende bijwerking was 
nasofaryngitis (zwelling van de neus en keel), die optrad bij 12 personen (4,8%) in deze studie. 

Over het algemeen werd Xolair® in deze studie goed verdragen. De veiligheid kwam overeen 

met ons besef van de veiligheid van Xolair® voor andere aandoeningen (zoals astma en 
netelroos). 

 
Andere bijwerkingen 

Je vindt informatie over andere bijwerkingen (niet weergegeven in de bovenstaande 
rubrieken) op de websites die staan vermeld aan het einde van deze samenvatting – zie 
rubriek 8. 

 

6. Hoe heeft deze studie bijgedragen aan onderzoek? 

De informatie die hier wordt gepresenteerd is afkomstig uit een open-label uitbreidingsstudie 
bij 249 mensen met neuspoliepen die eerder de POLYP 1- of POLYP 2-studie hebben voltooid. 
De resultaten helpen onderzoekers om meer inzicht te krijgen in neuspoliepen en Xolair®. 

Geen enkele studie op zich kan ons alles vertellen over de risico's en voordelen van een 
geneesmiddel. Het vergt veel mensen in veel studies om alles te achterhalen wat we moeten 
weten. De resultaten van deze studie kunnen verschillen van andere studies met hetzelfde 
geneesmiddel.  

Dit betekent dat je geen beslissingen mag nemen op basis van deze ene samenvatting – 
spreek altijd met je arts voordat je beslissingen neemt over je behandeling. 
 

7. Zijn er andere studies die plaatsvinden of gepland zijn? 

De huidige studie begon in maart 2019 en eindigde in maart 2020. Deze samenvatting omvat 
de voornaamste resultaten van de studie tot het einde ervan in maart 2020. Op het moment 
van het schrijven van deze samenvatting (november 2020) is de studie afgerond en wordt er 
geen informatie meer verzameld. 

Er zijn momenteel geen andere studies naar Xolair® gepland voor de behandeling van 
neuspoliepen. 
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8. Waar kan ik meer informatie vinden? 

Je vindt meer informatie over deze studie op de onderstaande websites: 

• https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03478930 

• https://ichgcp.net/clinical-trials-registry/NCT03478930 

Je vindt meer informatie over de originele POLYP 1- en POLYP 2-studies op de onderstaande 
websites: 

• https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03280550 

• https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03280537 
 

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

Als je verdere vragen hebt na het lezen van deze samenvatting: 

• Neem contact op met F. Hoffman-La Roche te Bazel, Zwitserland, of een 
vertegenwoordiger in jouw plaatselijk kantoor van Genentech (indien in de VS) of 
Novartis (indien in Europa). 

Als je deelnam aan deze studie en eventuele vragen hebt over de resultaten: 

• Spreek met de studiearts of het studiepersoneel in het studieziekenhuis of de kliniek. 

Als je vragen hebt over je eigen behandeling: 

• Neem contact op met de arts die instaat voor je behandeling. 
 
Wie heeft deze studie georganiseerd en betaald? 

Deze studie werd georganiseerd en betaald door Genentech, Inc., een lid van de Roche Group 
en door Novartis Pharma AG. 
 
Volledige titel van de studie en andere identificerende informatie 

De volledige titel van deze studie is: “Open-label uitbreidingsstudie naar omalizumab bij 
patiënten met chronische rhinosinusitis met neuspoliepen”  

De studie staat ook bekend als “Een uitbreidingsstudie naar omalizumab bij deelnemers met 
chronische rhinosinusitis met neuspoliepen”. 

• Het protocolnummer voor deze studie is: WA40169. 

• Het identificatienummer bij ClinicalTrials.gov voor deze studie is: NCT03478930. 

• Het EudraCT-nummer voor deze studie is: 2017-003450-16. 
 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03478930
https://ichgcp.net/clinical-trials-registry/NCT03478930
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03280550
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03280537

