
Samenvatting van de resultaten  
van het klinische onderzoek

Voor leken

Algehele samenvatting
• De ziekte van Crohn (CD) is een langdurige ziekte 

van de darm die ontstekingen van enig deel van 
het maagdarmkanaal veroorzaakt.

• De symptomen verschillen van persoon tot 
persoon en kunnen in de loop van de tijd 
veranderen in ernst. Een toename van de ernst 
wordt een opflakkering genoemd.

• De reden waarom mensen de ziekte van Crohn 
hebben is onbekend, maar wetenschappers 
denken dat het wordt veroorzaakt door een 
combinatie van redenen, zoals genetica en de 
immuunrespons van het lichaam.

• In dit onderzoek testten onderzoeksartsen 
(onderzoekers) een geneesmiddel met de 
naam adalimumab voor de behandeling van 
symptomen van de ziekte van Crohn.

• Het onderzoek werd in twee delen uitgevoerd. 
Aan deel één namen 514 volwassenen deel. In 
deel twee gingen 218 volwassenen die het eerste 
deel voltooiden door met deel twee.

• Het belangrijkste doel van het onderzoek was om 
te zien of een hogere dosis adalimumab in deel 
1 de symptomen van de patiënt gedurende 12 
weken beter verbeterde dan de standaarddosis.

• De symptomen van de patiënten werden 
gescoord na 4 weken behandeling met behulp 

van de Crohn's Disease Activity Index (CDAI) 
die symptomen meet zoals buikpijn, welzijn, 
complicaties en gewichtsverandering.

• De onderzoeksartsen gebruikten een camera 
(endoscopie) om de darmen van de patiënten 
te bekijken na 12 weken behandeling. Patiënten 
die in deel 1 de hogere dosis adalimumab 
kregen, hadden geen verbeterde CDAI- of 
endoscopiescores in vergelijking met patiënten 
die de standaarddosis namen.

• Tijdens het onderzoek kreeg ongeveer 25,1% van 
de patiënten (129 patiënten) in deel 1 en 28,4% van 
de patiënten (62 patiënten) in deel 2 bijwerkingen. 
De meest voorkomende bijwerkingen waren 
roodheid op de injectieplaats, jeuk op de 
injectieplaats en artralgie (gewrichtspijn) in 
deel 1 en dermatitis (jeukende, droge huid of 
huiduitslag), nasofaryngitis (gewone verkoudheid), 
misselijkheid en huiduitslag in deel 2.

• De resultaten van dit onderzoek kunnen worden 
gebruikt door onderzoekers voor de verdere 
ontwikkeling van dit geneesmiddel.

• Als u deelnam aan dit onderzoek en vragen heeft 
over uw persoonlijke zorg, neem dan contact op 
met de onderzoeksarts of het personeel van uw 
onderzoekscentrum.

Een onderzoek om vast te stellen hoe veilig en effectief een geneesmiddel is 
dat het onderzoeksgeneesmiddel adalimumab bevat voor de behandeling van 
patiënten met matige tot ernstige ziekte van Crohn
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Onderzoekers zijn op zoek naar een betere manier 
om de ziekte van Crohn te behandelen. De ziekte 
van Crohn is een inflammatoire darmziekte die veel 
verschillende symptomen kan veroorzaken, waaronder 
buikpijn, diarree, vermoeidheid en gewichtsverlies. De 
symptomen verschillen van patiënt tot patiënt.

De geneesmiddelen die worden gebruikt om CD te 
behandelen, werken niet voor alle patiënten hetzelfde. 
De symptomen verbeteren niet voor sommige patiënten 
die worden behandeld. Daarom zijn onderzoekers op 
zoek naar verschillende geneesmiddelen om de ziekte 
te behandelen.

In dit onderzoek gebruikten de onderzoeksartsen een 
geneesmiddel met de naam adalimumab. Onderzoekers 
hebben dit geneesmiddel in veel onderzoeken getest 
bij mensen met verschillende ontstekingsziekten, 
en adalimumab is momenteel goedgekeurd voor 
de behandeling van matige tot ernstige ziekte van 
Crohn. Adalimumab is gericht op het onder controle 
houden van het immuunsysteem, om zo patiënten 
met ontstekingsziekten te helpen. Het belangrijkste 
doel van het onderzoek was om te onderzoeken of het 
veilig en effectief was voor patiënten om een hogere 
dosis adalimumab te nemen dan de momenteel 
goedgekeurde en of er ongewenste bijwerkingen 
optraden.

Dit onderzoek was een fase 3-onderzoek. In 
fase 3-onderzoeken worden mogelijke nieuwe 
behandelingen getest bij een groot aantal patiënten 
met een ziekte. Dit onderzoek was ‘dubbelblind’, wat wil 
zeggen dat de patiënten en de onderzoeksartsen niet 
wisten wie welke dosis adalimumab kregen.

Er werd onderzoek gedaan naar de voordelen van 
het onderzoeksgeneesmiddel dat werd toegediend in 
de goedgekeurde standaarddosis in vergelijking met 
een hogere dosis bij patiënten die geen verbetering 
ondervonden met andere behandelingen. De 
onderzoeksartsen keken ook naar bijwerkingen die 
patiënten mogelijk hebben gehad na start van de 
behandeling met adalimumab.

1. Algemene informatie over het onderzoek

1.1. Wat was de belangrijkste doelstelling van dit onderzoek?
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1.2. Wanneer en waar werd het onderzoek uitgevoerd?
Dit onderzoek vond plaats van oktober 2014 tot januari 2020 in de volgende landen: Oostenrijk, België, 
Canada, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Israël, Italië, Nederland, Polen, Roemenië, 
Slowakije, Spanje, Zwitserland, Oekraïne, Verenigd Koninkrijk, en de Verenigde Staten.

2. Welke patiënten werden opgenomen in dit onderzoek?
Dit onderzoek omvatte twee delen, deel 1 (Inductie) en deel 2 (Onderhoud). Inductie was de eerste ronde 
van de behandeling die erop gericht was om symptomen te verbeteren en te zorgen dat patiënten zich beter 
voelen. Na de inductiebehandeling, gingen patiënten door in het onderzoek op onderhoudsbehandeling om 
de  symptomen onder controle te houden en te proberen te voorkomen dat de symptomen verergerden.

In totaal hebben 514 volwassen patiënten met CD deelgenomen aan  
het onderzoek. Van de 514 patiënten voltooiden 479 deel 1. Van die  
patiënten die deel 1 voltooiden, namen 218 volwassen patiënten  
deel aan deel 2. Toen dit onderzoek begon, konden patiënten na  
het beëindigen van de inductiebehandeling deelnemen aan een  
afzonderlijk onderzoek voor onderhoudsbehandeling. Dit  
onderzoek werd vervolgens gewijzigd (aangepast) om patiënten  
in staat te stellen onderhoudsbehandeling te krijgen binnen dit  
onderzoek, wat uitlegt waarom de inschrijving van patiënten in deel  
2 lager was.

Om aan het onderzoek deel te nemen, moesten patiënten een  
bevestigde diagnose van matige tot ernstige ziekte van Crohn hebben  
op basis van de CDAI-score (Crohn Disease Activity Index) gedurende  
3 of meer maanden, zelfs na behandeling met steroïden of andere behandelingen.

Meer vrouwen (52%) dan mannen (48%) deden mee aan het onderzoek en de leeftijd van de patiënten 
varieerde van 18 tot 73 jaar.

48%
Mannen

52%
Vrouwen
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Standaarddosering

Aanpassing klinische dosering

Aangepaste doseringsstrategie

Deel 1: Inductie Deel 2: Onderhoud

Patiënten die 
adalimumab als 
een onderhuidse 
injectie krijgen

Hogere dosering

Week 0
Start van 
de studie

Week 12 Week 56
Einde van
de studie
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3. Welke geneesmiddelen werden bestudeerd?
Het geneesmiddel in dit onderzoek heeft de naam adalimumab. Het onderzoek werd verdeeld in 2 delen. In 
deel 1 (inductie) werden in het onderzoek twee verschillende doses van het geneesmiddel onderzocht, de 
goedgekeurde standaarddosis voor de ziekte van Crohn en een hogere dosis. In deel 2 (Onderhoud) testte 
het onderzoek een klinisch aangepaste dosisgroep vergeleken met een aangepaste dosisstrategiegroep. In 
de klinisch aangepaste dosisgroep kon het dosisschema worden verhoogd van om de week naar elke week 
op basis van beoordeling van symptomen en bloedonderzoek. In de aangepaste dosisstrategiegroep kon 
het dosisschema worden gewijzigd van om de week naar elke week op basis van dezelfde symptomen en 
bloedtesten in de klinisch aangepaste dosisgroep plus bloedtesten voor adalimumab-spiegels.

In het onderstaande diagram wordt getoond hoe het onderzoek werd georganiseerd.

Aan het begin van het onderzoek werd een computerprogramma gebruikt voor het willekeurig (bij toeval) 
plaatsen van de patiënten in 1 van 2 groepen. Dit proces heet ‘randomisatie’, wat helpt bij het gelijkmaken 
van de groepen en de verschillen tussen de groepen vermindert. Randomisatie maakt het zo nauwkeurig 
mogelijk vergelijken van de resultaten van elke behandeling mogelijk. Noch de patiënten noch de 
onderzoeksartsen wisten welke dosis van het onderzoeksgeneesmiddel werd gegeven.

Patiënten kregen verschillende doses adalimumab, afhankelijk van de groep waarin ze zaten. Het 
onderzoeksgeneesmiddel werd gegeven aan patiënten via een injectie onder de huid met behulp van een 
injectiespuit.

Na 12 weken behandeling werden de patiënten die deel 1 hadden afgerond (inductie) door een 
computerprogramma opnieuw gerandomiseerd in nieuwe groepen om door te gaan met de behandeling 
voor nog 44 weken in deel 2 (onderhoud). De patiënten en artsen wisten nog steeds niet welke dosis van 
het onderzoeksgeneesmiddel werd gegeven.
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4. Wat waren de bijwerkingen?
Bijwerkingen zijn ongewenste medische voorvallen waarvan de onderzoeksarts vond dat er op zijn minst 
mogelijk een verband was met het onderzoeksmiddel.

Een bijwerking is ernstig als deze leidt tot overlijden, levensbedreigend is, ertoe leidt dat een patiënt in 
het ziekenhuis wordt opgenomen, een patiënt voor een lange tijd in het ziekenhuis houdt of langdurige 
invaliditeit veroorzaakt.

0,6% van de patiënten (3 patiënten) in deel 1 en 1,4% (3 patiënten) in deel 2 kreeg ernstige bijwerkingen 
tijdens het onderzoek.

1,0% van de patiënten (5 patiënten) in deel 1 en 2,8% (6 patiënten) in deel 2 stopten met gebruik van het 
onderzoeksmiddel vanwege bijwerkingen tijdens het onderzoek.

Er overleden geen patiënten tijdens het onderzoek.

De tabel hieronder toont informatie over de ernstige bijwerkingen die patiënten hadden in het onderzoek, 
evenals bijwerkingen die ertoe leidden dat patiënten stopten met het onderzoeksgeneesmiddel.

Deel 1: Inductie Deel 2: Onderhoud

Adalimumab 
standaarddosis 
(206 patiënten)

Adalimumab 
hogere dosis 

(308 patiënten)

Klinisch 
aangepaste 

dosis 
(109 patiënten)

Aangepaste 
dosisstrategie 
(109 patiënten)

Aantal patiënten met ernstige 
bijwerkingen

3 (1,5% van de 
patiënten)

0 (0,0% van de 
patiënten)

0 (0,0% van de 
patiënten)

3 (2,8% van de 
patiënten)

• Amnesie (gedeeltelijk of totaal 
geheugenverlies)

1 (0,5%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)

• Cellulitis (huidinfectie) en 
lidmaatabces (gezwollen gebied 
in weefsel dat pus bevat)

1 (0,5%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)

• Waterpokken 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 1 (0,9%)

• Geneesmiddeleruptie (huiduitslag 
door geneesmiddelreactie)

0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 1 (0,9%)

• Darmtuberculose (infectie van de 
buikorganen)

1 (0,5%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)

• Mononucleose (virus dat 
keelpijn en koorts veroorzaakt) 
en sepsis (de extreme reactie 
van het lichaam op een infectie)

0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 1 (0,9%)

Aantal patiënten dat met het 
onderzoeksgeneesmiddel stopte 
vanwege bijwerkingen

1 (0,5%) 4 (1,3%) 1 (0,9%) 5 (4,6%)

• Redenen voor het stoppen Darmtuberculose 
(infectie van de 
buikorganen)

Tandbederf 
(tandbederf), 
erytheem 
(roodheid), 
reactie op de 
injectieplaats, 
herpes, 
trichorrhexis 
(haarbreuk)

Verergering van 
de ziekte van 
Crohn

Waterpokken,  
geneesmiddelen-
eruptie (huiduitslag 
als reactie op het 
geneesmiddel), 
koorts, jeuk, pso-
riasis, huidplaque 
(rode, verhoogde en 
schilferige plekken)

Aantal bijwerkingen met  
overlijden als gevolg

0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
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Deel 1: Inductie Deel 2: Onderhoud

Adalimumab 
standaarddosis 
(206 patiënten)

Adalimumab 
hogere dosis 

(308 patiënten)

Klinisch 
aangepaste dosis 

(109 patiënten)

Aangepaste 
dosisstrategie 
(109 patiënten)

Aantal patiënten met ten minste 
één bijwerking

54 (26,2% van  
de patiënten)

75 (24,4% van  
de patiënten)

29 (26,6% van  
de patiënten)

33 (30,3% van 
de patiënten)

Vaak voorkomende bijwerkingen
Gerelateerde bijwerkingen die optraden bij ten minste 3 patiënten in elke groep

Artralgie 
(gewrichtspijn), 
duizeligheid, 
erytheem 
(roodheid), 
vermoeidheid 
(moeheid), 
hoofdpijn, 
pijn op de 
injectieplaats, 
reactie op de 
injectieplaats, 
roodheid op de 
injectieplaats, 
zwelling op de 
injectieplaats, 
misselijkheid, 
neurodermatitis 
(jeuk of 
schilfering 
van de huid), 
orofaryngeale 
pijn (pijn 
achterin de 
keel), pijn in de 
ledematen

Artralgie 
(gewrichtspijn), 
asthenie 
(abnormaal gebrek 
aan energie), 
erytheem 
(roodheid), koorts, 
hoofdpijn, blauwe 
plekken op de 
injectieplaats, 
jeuk op de 
injectieplaats, 
reactie op de 
injectieplaats, 
roodheid op de 
injectieplaats, 
zwelling op de 
injectieplaats, 
jeuk, 
nasofaryngitis 
(gewone 
verkoudheid), 
misselijkheid, 
orale herpes, 
orofaryngeale 
pijn (pijn in de 
achterkant van de 
keel), huiduitslag, 
infectie van 
de bovenste 
luchtwegen, 
urticaria 
(netelroos), 
verlaagd aantal 
witte bloedcellen

Nasofaryngitis 
(verkoudheid), 
misselijkheid, 
huiduitslag

Dermatitis 
(jeukende, 
droge huid of 
uitslag)

Tijdens het onderzoek kreeg ongeveer 25,1% van de patiënten (129 patiënten) in deel 1 en 28,4% van 
de patiënten (62 patiënten) in deel 2 bijwerkingen. In de tabel hieronder wordt informatie getoond over 
de vaak voorkomende bijwerkingen (bij ten minste 3 of meer patiënten) in dit onderzoek. De meest 
voorkomende bijwerkingen waren roodheid op de injectieplaats, jeuk op de injectieplaats en artralgie 
(gewrichtspijn) in deel 1 en dermatitis (jeukende, droge huid of huiduitslag), nasofaryngitis (gewone 
verkoudheid), misselijkheid en huiduitslag in deel 2.

In het hele onderzoek hadden patiënten die hogere doses namen niet per se meer bijwerkingen. Dit 
toonde aan dat er geen verband was tussen de dosis en het aantal bijwerkingen dat patiënten hadden.
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5. Wat waren de algemene resultaten van het onderzoek?
Het onderzoek werd voltooid zoals gepland. Het belangrijkste doel van het onderzoek was om te zien of 
patiënten die de hogere dosis adalimumab kregen in deel 1 beter reageerden op de behandeling dan 
patiënten die de standaarddosis kregen.

Na 4 weken behandeling werd de respons van de patiënt op de behandeling gescoord aan de hand van 
de ziekteactiviteitsindex van de ziekte van Crohn (CDAI) die de symptomen van de patiënt meet zoals 
buikpijn, welzijn, complicaties en gewichtsverandering. 43,5% van de patiënten die de hogere dosis kreeg, 
had een verbetering in hun CDAI-score na 4 weken behandeling vergeleken met 43,7% van de patiënten 
die de standaarddosis kregen.

Na 12 weken behandeling (aan het einde van deel 1) werd de respons van de patiënt op de behandeling 
gescoord door endoscopie, waarbij een kleine camera werd gebruikt om de darmen van de patiënt 
te bekijken en het aantal en de grootte van de zweren en het percentage oppervlak dat door de ziekte 
van Crohn is aangetast te meten. 42,9% van de patiënten die de hogere dosis namen, had verbetering 
in hun endoscopische score na 12 weken behandeling vergeleken met 39,3% van de patiënten die de 
standaarddosis namen.

De onderzoeksartsen constateerden dat de patiënten in de groep die de hogere dosis adalimumab 
hadden ingenomen, in week 4 of week 12 geen betere respons hadden op de behandeling in vergelijking 
met patiënten in de groep die de standaarddosis hadden ingenomen.

Het aantal en de frequentie van de bijwerkingen waren zoals verwacht bij patiënten met matige tot 
ernstige ziekte van Crohn. Hogere doses gaven patiënten niet meer bijwerkingen dan lagere doses.

6. Hoe heeft het onderzoek patiënten en onderzoekers 
geholpen?

Dit onderzoek toonde aan dat adalimumab veilig en effectief blijft voor patiënten met de ziekte van Crohn.  
Het toonde aan dat de respons op de behandeling ongeveer gelijk is bij patiënten die hogere en 
standaarddoses kregen tijdens het inductiegedeelte van de behandeling.

Deze samenvatting toont alleen de resultaten van dit onderzoek, die kunnen verschillen van de resultaten 
van andere onderzoeken.

7. Zijn er plannen voor toekomstige onderzoeken?
Er lopen meerdere adalimumab-onderzoeken voor een groot aantal aandoeningen.

8. Wie heeft dit onderzoek gesponsord?
Dit onderzoek werd gesponsord door AbbVie. Deze samenvatting werd door een patiëntenbelangengroep 
beoordeeld op leesbaarheid.
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Naam onderzoek Een dubbelblind, gerandomiseerd, multicentrisch onderzoek van hogere versus 
standaarddoseringen adalimumab voor inductie- en onderhoudstherapie bij patiënten 
met matige tot ernstige actieve ziekte van Crohn en bewijs van mucosale ulceratie 
(A Multicenter, Randomized, Double-Blind Study to Evaluate Higher Versus Standard 
Adalimumab Dosing Regimens for Induction and Maintenance Therapy in Subjects With 
Moderately to Severely Active Crohn’s Disease and Evidence of Mucosal Ulceration)

Protocolnummer M14-115

Clinicaltrials.gov NCT02065570
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02065570?term=NCT02065570& 
draw=2&rank=1

EudraCT 2013-001746-33
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search?query=2013-001746-33

Sponsor van het 
onderzoek

AbbVie, Inc.
Telefoon: +1 800-633-9110
E-mail: abbvieclinicaltrials@abbvie.com

Hartelijk dank

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

Deelnemers aan klinische onderzoeken helpen om de wetenschap  
te bevorderen!

02-02-2021. Dit document omvat feiten zoals die bekend waren op het moment dat het document werd afgewerkt.

9. Waar kan ik meer informatie vinden over dit onderzoek?

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02065570?term=NCT02065570&draw=2&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02065570?term=NCT02065570&draw=2&rank=1
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search?query=2013-001746-33
mailto:abbvieclinicaltrials%40abbvie.com?subject=

