
Samenvatting van de resultaten  
van de klinische studie 

Voor leken

Algehele samenvatting

• Hepatitis C-infectie is een wereldwijd 
gezondheidsprobleem dat wordt 
veroorzaakt door een virus in het bloed.

• Hepatitis C-virus (HCV) kan leiden tot 
leverziekte, leverschade en kanker.

• In deze studie bekeken artsen, of patiënten 
die in een eerdere studie goed reageerden 
op een HCV-behandeling met glecaprevir 
(GLE) en/of pibrentasvir (PIB), hun respons 
gedurende 3 jaar zonder behandeling 
behielden.

• Deze studie vond plaats van juni 2015 tot 
oktober 2019 in 7 landen.

• In totaal werden 384 volwassen patiënten 
in de studie ingeschreven en 377 patiënten 
werden opgenomen in de analyse van de 
studie.

• Alle patiënten kregen GLE en/of PIB 
voor hun HCV in een eerdere studie en 
voltooiden de opvolgingsperiode van die 
studie.

• In deze studie werd geen behandeling 
gegeven, maar de patiënten werden 
gedurende ongeveer 3 jaar gevolgd nadat 
ze de HCV-behandeling in een eerdere 
studie hadden beëindigd.

• De resultaten van deze studie kunnen 
door onderzoekers worden gebruikt om de 
behandeling bij patiënten met HCV verder te 
bestuderen.

• Als je hebt deelgenomen aan deze studie en 
vragen hebt over je individuele zorg, neem 
dan contact op met de arts of het personeel 
van je studiecentrum. 

Een studie om te weten te komen of het hepatitis C-virus lang na  
behandeling met glecaprevir en/of pibrentasvir niet detecteerbaar blijft  
bij volwassen patiënten



Hepatitis C-virus (HCV) is een virus in het bloed 
dat leveraandoeningen, leverschade en kanker kan 
veroorzaken.

Glecaprevir in combinatie met pibrentasvir (GLE/PIB) 
is momenteel goedgekeurd voor de behandeling van 
HCV bij volwassen en adolescente patiënten en helpt te 
voorkomen dat het virus zich vermenigvuldigt. Wanneer 
deze twee geneesmiddelen samen worden ingenomen, 
kan dit voorkomen dat het virus zich vermenigvuldigt en 
kan het alle belangrijke soorten van HCV (genotypen 1, 
2, 3, 4, 5 en 6) stoppen. 

In deze studie keken onderzoekers naar patiënten die 
in een eerdere studie GLE en/of PIB hadden gebruikt 
en werd er onderzocht of ze gedurende de 3 jaar 
na het beëindigen van de behandeling hun respons 
handhaafden.

Deze studie werd door de onderzoekers gepland als een 
fase 2/3-studie. Fase 2-studies onderzoeken mogelijke 
nieuwe behandelingen bij een klein aantal patiënten 
met een aandoening of ziekte, terwijl fase 3-studies 
mogelijke nieuwe behandelingen bij een groter aantal 
patiënten onderzoeken. Deze studie is opgezet om 
patiënten te volgen die gedurende langere tijd hebben 
deelgenomen aan eerdere studies met GLE en/of PIB.

In deze studie werd geen behandeling gegeven, maar 
de studieartsen verzamelden bloedstalen gedurende de 
3 jaar nadat patiënten de GLE- en/of PIB-behandeling 
hadden beëindigd in een eerdere studie, om te zien 
hoe lang de respons van de patiënt op de behandeling 
voortzette na het stoppen van het geneesmiddel, en 
of de patiënten bij wie de behandeling faalde in de 
voorafgaande studie weerstand bleven behouden 
(veranderingen in het virus die de behandeling minder 
effectief maken).

Deze samenvatting bevat alleen de resultaten van deze 
studie, die kunnen verschillen van de resultaten van 
andere studies.

1. Algemene informatie over de studie

1.1. Wat was de belangrijkste doelstelling van deze studie?
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2. Welke patiënten werden opgenomen  
in deze studie?

In totaal namen 384 volwassen patiënten met hepatitis C aan 
deze studie deel. 377 patiënten die de behandeling met GLE  
en/of PIB binnen de 2 jaar voordat ze aan deze studie deelnamen 
beëindigden, kwamen voor deelname in aanmerking. 7 patiënten 
die aan de studie deelnamen, werden niet in de studieanalyse 
opgenomen omdat ze in de eerdere studie met een ander HCV-
geneesmiddel werden behandeld of een andere behandeling 
kregen voordat ze aan deze studie deelnamen.

Er namen meer mannen (54,4%) dan vrouwen (45,6%) aan de 
studie deel, in de leeftijd van 21 tot 81 jaar.

54,4%
mannen

45,6%
vrouwen
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1.2. Wanneer en waar werd de studie uitgevoerd?

Deze studie vond plaats van juni 2015 tot oktober 2019 in de volgende landen: Australië, België, Canada, 
Duitsland, Nieuw-Zeeland, Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.



3. Welke geneesmiddelen werden bestudeerd?
Deze studie omvatte geen behandeling. Het onderstaande diagram toont hoe de studie georganiseerd werd.

HCV-behandeling 
in eerdere studie

Behandeld met 
GLE en/of PIB in 
eerdere studie

Bloedafname op maand:

Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3

3 6 12 18 24 30 36
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4. Wat waren de bijwerkingen?
Bijwerkingen zijn ongewenste medische voorvallen die optreden tijdens een studie. Ze kunnen wel of niet 
worden veroorzaakt door de behandeling in de studie.

Een bijwerking is ernstig als deze leidt tot overlijden, levensbedreigend is, ertoe leidt dat een deelnemer in 
het ziekenhuis wordt opgenomen, een deelnemer voor een lange tijd in het ziekenhuis moet blijven of de 
bijwerking een langdurige handicap veroorzaakt.

Gerelateerde bijwerkingen zijn bijwerkingen waarvan de studiearts op zijn minst dacht dat ze mogelijk 
verband houden met het studiegeneesmiddel.

In deze studie werden geen bijwerkingen verzameld omdat de patiënten geen behandeling kregen, 
maar de studie verzamelde informatie over ernstige bijwerkingen die verbonden waren aan de 
studieprocedures (bloedafnamen) en ernstige bijwerkingen die tenminste mogelijk verband hielden met 
een eerdere behandeling met GLE en/of PIB in een voorafgaande studie.

Er werden tijdens deze studie geen ernstige bijwerkingen vastgesteld.

1 patiënt overleed tijdens deze studie aan kanker die zich door het lichaam had verspreid. Dit sterfgeval 
hield geen verband met HCV of de eerdere behandeling in de voorafgaande studie.

5. Wat waren de algemene resultaten van de studie?
De studie werd zoals gepland afgerond. Van de 377 patiënten in de studieanalyse hadden 376, 12 weken 
na het beëindigen van de behandeling in hun eerdere studie geen detecteerbare hepatitis C in het bloed 
(aanhoudende virologische respons), terwijl 1 patiënt geen detecteerbare hepatitis C in het bloed had na 
het beëindigen van de behandeling in de eerdere studie, maar deze had 12 weken na de beëindiging van 
de behandeling detecteerbare hepatitis C in het bloed (virologisch falen).

Van de 376 patiënten met aanhoudende virologische respons in de eerdere studie, bleven er 374 (99,5% 
van de patiënten) geen detecteerbare hepatitis C in het bloed houden gedurende de 3 jaar opvolging 
na de behandeling in de eerdere studie. 1 patiënt had een terugval met hepatitis C die in het bloed 
detecteerbaar was (0,3% van de patiënten) en 1 patiënt had een herinfectie (0,3% van de patiënten).

De patiënt met virologisch falen in de eerdere studie had een verhoogd niveau van een eiwit in het bloed 
waardoor de behandeling in de eerdere studie mogelijk niet werkte. De patiënt werd opnieuw behandeld 
met een ander HCV-geneesmiddel en bereikte een aanhoudende virologische respons.

Eerdere behandeling 
met GLE en/of PIB

(377 patiënten)

Aantal patiënten met gerelateerde ernstige bijwerkingen 0 (0,0% van de patiënten)

Aantal gerelateerde bijwerkingen die leidden tot overlijden 0 (0,0% van de patiënten)
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6. Hoe heeft de studie patiënten en onderzoekers geholpen?
De resultaten van deze studie toonden aan dat alle patiënten, op één na, geen detecteerbare HCV-spiegels in 
het bloed hadden na behandeling met GLE en/of PIB, en nog altijd geen detecteerbare HCV-spiegels in het 
bloed hadden gedurende 3 jaar na het beëindigen van de behandeling. Dit toonde een langdurige respons op 
de eerdere behandeling aan, wat op langere termijn voordeel oplevert voor patiënten die geen detecteerbare 
HCV-spiegels in het bloed hebben na beëindiging van de behandeling met GLE en/of PIB in een eerdere studie.

Deze samenvatting toont alleen de resultaten van deze studie, die kunnen verschillen van de resultaten 
van andere studies.

7. Zijn er plannen voor toekomstige studies?
Er is een mogelijkheid voor toekomstige studies van het hepatitis C-virus.

8. Wie heeft deze studie gesponsord?
Deze studie werd gesponsord door AbbVie. Deze samenvatting werd door een patiëntenbelangengroep 
beoordeeld op leesbaarheid.

9. Waar kan ik meer informatie vinden over deze studie?

Naam Studie Een volgstudie om de resistentie en duurzaamheid van respons te beoordelen 
op therapie met AbbVie Direct-Actief Antiviraal middel (DAA) (ABT-493 en/of 
ABT-530) bij proefpersonen die deelgenomen hebben aan fase 2 of 3 klinische 
studies voor de behandeling van chronische hepatitis C-virusinfectie (HCV)

Protocolnummer M13-576

Clinicaltrials.gov NCT02441283
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02441283?term=M13-576 
&draw=2&rank=1

EudraCT 2015-000452-24
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/
search?query=2015-000452-24

Opdrachtgever van 
de studie

AbbVie
Telefoon: (800) 633-9110
E-mail: abbvieclinicaltrials@abbvie.com

Hartelijk dank

AbbVie wil alle deelnemers bedanken voor hun tijd en moeite die 
besteed werd om deze studie mogelijk te maken.

Deelnemers aan klinische studies helpen om de wetenschap te 
bevorderen!

10-16-2020 Dit document bevat feiten zoals die bekend waren op het moment dat het document werd afgewerkt.
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