
Samenvatting van de resultaten  
van het klinische onderzoek

Voor leken

Een onderzoek om vast te stellen hoe veilig en effectief een geneesmiddel 
is dat het onderzoeksgeneesmiddel upadacitinib bevat in vergelijking met 
placebo (geen geneesmiddel) voor de behandeling van volwassen patiënten 
met matige tot ernstige atopische dermatitis

Algehele samenvatting
• Atopische dermatitis is een huidaandoening 

die de meest voorkomende vorm van 
eczeem is.

• De huid van patiënten met atopische dermatitis 
kan droog, gezwollen, rood en jeukend worden.

• Atopische dermatitis duurt lang en kan  
in de loop van de tijd veranderen van  
ernst (flare-ups).

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

• De onderzoeksartsen richtten zich op het 
testen van een geneesmiddel met de naam 
upadacitinib, dat het immuunsysteem 
aantast, om de symptomen van atopische 
dermatitis te behandelen.

• Dit onderzoek heeft van oktober 2016 tot 
januari 2019 in 8 landen plaatsgevonden.

• In dit onderzoek hebben artsen de effecten en 
veiligheid van upadacitinib vergeleken met die 
van placebo (geen geneesmiddel) bij patiënten 
met matige tot ernstige atopische dermatitis.

• In totaal hebben 167 volwassen patiënten 
deelgenomen aan het onderzoek. Het 
onderzoek bestond uit twee delen: Periode 1 
en periode 2. In totaal 130 patiënten hebben 
periode 1 van het onderzoek voltooid en 
konden doorgaan naar periode 2. In totaal 83 
patiënten hebben periode 2 voltooid.

• De onderzoeksartsen hebben gekeken naar 
de huid van de patiënt om het gebied en de 
ernst van atopische dermatitis na 16 weken 
behandeling te meten. De artsen zagen 
minder tekenen van ziekte bij patiënten die 
het geneesmiddel namen.

• Het aantal bijwerkingen bij patiënten die het 
geneesmiddel kregen, was vergelijkbaar met 
het aantal bijwerkingen, waargenomen in 
eerdere onderzoeken met dit geneesmiddel.

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

• Als u heeft deelgenomen aan dit onderzoek 
en meer te weten wilt komen, neem dan 
contact op met de onderzoeksarts of het 
onderzoeksteam in uw onderzoekscentrum.



De onderzoekers zijn op zoek naar een betere manier 
voor de behandeling van een ziekte die atopische 
dermatitis wordt genoemd. Atopische dermatitis is de 
meest voorkomende vorm van eczeem, die 1–3% van 
de volwassen wereldbevolking treft. Het veroorzaakt 
een zeer droge, gezwollen, rode en jeukende huid. De 
exacte oorzaak van atopische dermatitis is niet bekend. 
Onderzoekers denken dat het wordt veroorzaakt door 
een combinatie van redenen zoals genetica en de 
immuunrespons van het lichaam.
Er is geen genezing voor atopische dermatitis, maar de 
wetenschappers zijn op zoek naar een behandeling die 
de activiteit van het immuunsysteem verzwakt om de 
symptomen van de patiënt te verlichten. In dit onderzoek 
werd een geneesmiddel met de naam upadacitinib getest 
op voordelen en veiligheid bij patiënten met atopische 
dermatitis vergeleken met placebo (geen geneesmiddel).
De onderzoekers hebben dit fase 2-onderzoek gepland 
bij patiënten met matige tot ernstige atopische 
dermatitis (atopische dermatitis die minstens 10% 
van het lichaam bedekte en waarbij andere soorten 
geneesmiddel niet hielpen). Fase 2-onderzoeken 
testen mogelijke nieuwe behandelingen bij een klein 
aantal patiënten met een aandoening of ziekte. In 
dit fase 2-onderzoek hebben de onderzoeksartsen 
gekeken naar de voordelen en bijwerkingen van 
upadacitinib bij patiënten met atopische dermatitis. 
Dit onderzoek is "dubbelblind", wat wil zeggen dat de 
patiënten en de onderzoeksartsen niet wisten wie het 
onderzoeksgeneesmiddel kregen. Dit zorgt ervoor dat 
de onderzoeksresultaten niet werden beïnvloed.
De artsen keken naar de voordelen van 3 verschillende 
doses upadacitinib vergeleken met placebo na 16 
weken behandeling. De placebo ziet er hetzelfde uit 
als upadacitinib maar bevat geen echt geneesmiddel. 
Onderzoekers gebruiken placebo’s bij onderzoeken 
ter vergelijking van de resultaten voor patiënten die het 
onderzoeksgeneesmiddel gebruiken met de resultaten  
voor patiënten die helemaal geen geneesmiddel gebruiken. 
De onderzoeksartsen meldden ook bijwerkingen die 
patiënten hadden tijdens en na de behandeling.
Het belangrijkste doel van het onderzoek is om erachter 
te komen of patiënten minder symptomen van atopische 
dermatitis hadden na 16 weken behandeling en of er 
ongewenste bijwerkingen waren. Deze samenvatting 
bevat alleen de resultaten van dit onderzoek, die kunnen 
verschillen van de resultaten van andere onderzoeken.

1. Algemene informatie over het onderzoek
1.1 Waarom hebben we dit onderzoek uitgevoerd?

2



62,0%
mannen

38,0%
vrouwen
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1.2 Wanneer en waar werd het onderzoek uitgevoerd?

Dit onderzoek vond plaats van oktober 2016 tot januari 2019 in de volgende landen: 

Canada
Finland

Nederland

Duitsland

Japan

Australië

Spanje
Verenigde Staten

2. Welke patiënten werden opgenomen in dit onderzoek?
In totaal hebben 167 volwassen patiënten deelgenomen 
aan het onderzoek. Eén patiënt is gestopt met het 
onderzoek voordat deze onderzoeksgeneesmiddel kreeg. 
Alle patiënten hadden matige tot ernstige atopische 
dermatitis gedurende ten minste 1 jaar, en gemiddeld 
was bijna de helft van hun lichaam bedekt met atopische 
dermatitis. Patiënten die voordien al upadacitinib hadden 
gebruikt of vergelijkbare typen geneesmiddelen hadden 
gebruikt, werden niet opgenomen in het onderzoek.

Het onderzoek bestond uit 2 delen, periode 1 en periode 2 
genoemd. In totaal begonnen 166 patiënten met periode 
1 en 130 van deze patiënten hebben periode 1 van het 
onderzoek voltooid. De patiënten die periode 1 hebben 
voltooid konden doorgaan naar periode 2 en kregen 
gedurende 72 weken geneesmiddel of placebo in een 
verlengingsperiode. In totaal 83 patiënten hebben periode 
2 voltooid. De meeste patiënten die het onderzoek niet 
hebben voltooid, stopten vanwege het uitblijven van 
verbetering van hun symptomen van atopische dermatitis.

Er waren meer mannen (62%) dan vrouwen (38%) in 
het onderzoek. De onderzoeksartsen hebben alleen 
volwassenen geselecteerd voor deelname aan dit 
onderzoek, en de patiënten hadden een leeftijd  
tussen de 18 en 75 jaar.



72 weken verlenging

Periode 2Periode 1

Week 0
Begin van  
het onderzoek

Screening Week 16 Week 88
Voltooiing 
van het 
onderzoek 

Patiënten 
willekeurig 
 in 1 van 4  
groepen 
geplaatst

1

2

3

4

Upadacitinib 7,5 mg per dag

Upadacitinib 15 mg per dag

Upadacitinib 30 mg per dag

Placebo (geen  
geneesmiddel) dagelijks
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3. Welke geneesmiddelen werden bestudeerd?
Het geneesmiddel in dit onderzoek was upadacitinib en dit werd vergeleken met placebo.  
Zowel upadacitinib als placebo werd gegeven als tablet eenmaal daags via de mond.

Voordat het onderzoek werd gestart, werd een screeningperiode van ongeveer 5 weken doorlopen om 
te controleren of patiënten konden meedoen aan het onderzoek. Aan het begin van het onderzoek werd 
een computerprogramma gebruikt voor het willekeurig (bij toeval) plaatsen van de patiënten in 1 van 4 
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. Na de screeningperiode werd het onderzoek onderverdeeld  
in 2 delen, die periode 1 en periode 2 werden genoemd.

In periode 1 gaven de onderzoeksartsen de patiënten afhankelijk van de hun toegewezen groep het 
onderzoeksgeneesmiddel of de placebo om door te slikken. De tabletten werden eenmaal daags oraal 
ingenomen, vanaf het begin van het onderzoek tot het eind van week 16. De patiënten wisten niet welke 
dosis van het onderzoeksgeneesmiddel ze kregen en ook niet of ze placebo kregen. Aan het eind van 
periode 1 konden patiënten meedoen aan periode 2 voor een 72 weken durende verlengingsperiode.

Het onderstaande diagram toont hoe verschillende doses werden gegeven aan patiënten  
in verschillende groepen.
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4. Wat waren de bijwerkingen?
Bijwerkingen zijn ongewenste medische voorvallen die optreden tijdens een onderzoek. Ze kunnen wel  
of niet worden veroorzaakt door de behandeling in het onderzoek.

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 invaliditeit veroorzaakt.

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

In periode 1 had ongeveer 2,4% van de patiënten (3 patiënten) die het onderzoeksgeneesmiddel kregen, 
ernstige bijwerkingen. Geen van de ernstige bijwerkingen werden beschouwd als mogelijk gerelateerd 
aan het onderzoeksgeneesmiddel.

Ongeveer 7,9% van de patiënten (10 patiënten) die onderzoeksgeneesmiddel kregen, stopte  
met het nemen van het onderzoeksgeneesmiddel vanwege bijwerkingen tijdens het onderzoek.  
Het totaal aantal patiënten met bijwerkingen die werden beschouwd als mogelijk gerelateerd  
aan het onderzoeksgeneesmiddel was 3,2% van de patiënten (4 patiënten).

Er overleden geen patiënten tijdens periode 1 van het onderzoek. Tijdens periode 2 van het onderzoek 
overleed 1 patiënt door complicaties als gevolg van een routine hartingreep en overleed 1 patiënt aan 
een hartaanval nadat het gebruik van het onderzoeksgeneesmiddel was beëindigd. Beide sterfgevallen 
werden beschouwd als mogelijk gerelateerd aan het onderzoeksgeneesmiddel.

De tabel hieronder toont informatie over de gerelateerde ernstige bijwerkingen die patiënten hadden  
in periode 1 van het onderzoek, evenals gerelateerde bijwerkingen die ertoe leidden dat patiënten  
stopten met het onderzoeksgeneesmiddel.

Periode 1

Placebo (n=40) Upadacitinib (n=126)

Aantal patiënten met gerelateerde  
ernstige bijwerkingen

1 (2,5% van de patiënten) 0 (0% van de patiënten)

Gerelateerde ernstige bijwerkingen

• Atriumfibrilleren  
(onregelmatige hartslag)

1 (2,5% van de patiënten) 0 (0% van de patiënten)

Aantal patiënten die met het 
onderzoeksgeneesmiddel stopten 
vanwege gerelateerde bijwerkingen

2 (0% van de patiënten) 4 (0% van de patiënten)

• Redenen voor het stoppen Besluit van de patiënt, 
uitblijven van verbetering, 
onbereikbaar voor 
opvolging, verergering  
van de symptomen, 
andere redenen

Besluit van de patiënt, 
uitblijven van verbetering, 
onbereikbaar voor 
opvolging, verergering  
van de symptomen, 
andere redenen

Aantal gerelateerde bijwerkingen  
die leidden tot overlijden

0 (0% van de patiënten) 0 (0% van de patiënten)
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Ongeveer 76,2% van de patiënten (96 patiënten) die onderzoeksgeneesmiddel kregen, hadden 
bijwerkingen tijdens het onderzoek. Het aantal patiënten die het onderzoeksgeneesmiddel kregen  
en bijwerkingen hadden die werden beschouwd als mogelijk gerelateerd aan het 
onderzoeksgeneesmiddel was 44,4% (56 patiënten).

De tabel hieronder toont informatie over de vaak voorkomende gerelateerde bijwerkingen (bij ten minste 5% 
of meer van de patiënten in elke groep) in dit onderzoek. De meest voorkomende gerelateerde bijwerkingen 
waren diarree, infecties van de bovenste luchtwegen (een infectie van het bovenste deel van het lichaam, 
bestaande uit gewone verkoudheid, infectie van de keel en amandelen), hematurie (bloed in de urine) en acne.

Over het hele onderzoek hadden patiënten die hogere doses namen niet per se meer bijwerkingen.  
Dit betekent dat er geen verband was tussen de dosis en het aantal bijwerkingen dat patiënten hadden.

Periode 1

Placebo (n=40) Upadacitinib (n=126)

Aantal patiënten met ten minste  
één gerelateerde bijwerking 

11 (27,5% van  
de patiënten)

56 (44,4% van  
de patiënten)

Vaak voorkomende gerelateerde bijwerkingen
(Bijwerkingen gemeld bij ten minste 5% van de patiënten in elke groep)

• Diarree 2 (5% van de patiënten) 3 (2,4% van de patiënten)

• Infecties van de bovenste luchtwegen  
(een infectie van het bovenste deel 
van het lichaam die bestaat uit 
gewone verkoudheid, infectie  
van de keel en amandelen)

1 (2,5% van de patiënten) 8 (6,3% van de patiënten)

• Hematurie (bloed in de urine) 2 (5% van de patiënten) 0 (0% van de patiënten)

• Acne 1 (2,5% van de patiënten) 12 (9,5% van de patiënten)
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5. Wat waren de algemene resultaten van het onderzoek?
Het onderzoek werd voltooid zoals gepland. De onderzoeksartsen richtten zich erop om te ontdekken of het 
onderzoeksgeneesmiddel werkte bij de behandeling van de symptomen van atopische dermatitis en veilig was 
in vergelijking met placebo. Voor meer informatie over de belangrijkste resultaten van het onderzoek keken de 
onderzoeksartsen naar de verandering in de Eczema Area and Severity Index (EASI) score van de patiënten, 
die de omvang en de ernst van atopische dermatitis meet, en het niveau van jeuk van de patiënt vanaf de start 
met het onderzoeksgeneesmiddel vergeleken met EASI-score en de jeuk na 16 weken behandeling. 

In periode 1 constateerden de onderzoeksartsen dat de patiënten in de groepen die het 
onderzoeksgeneesmiddel hadden genomen minder symptomen van atopische dermatitis hadden 
vergeleken met de patiënten die placebo hadden genomen. Op basis van de EASI-score waren de 
gemiddelde verbeteringen in atopische dermatitis:

• 23% bij patiënten die placebo kregen

• 39% bij patiënten die 7,5 mg kregen

• 62% bij patiënten die 15 mg kregen

• 74% bij patiënten die 30 mg kregen

De onderzoeksartsen ontdekten ook dat patiënten in de groepen die het onderzoeksgeneesmiddel 
hadden gekregen minder jeuk hadden na 16 weken onderzoeksgeneesmiddel vergeleken met patiënten 
die placebo hadden genomen. Een afname in jeuk werd gezien bij:

• 6% van de patiënten die placebo kregen

• 24% van de patiënten die 7,5 mg kregen

• 59% van de patiënten die 15 mg kregen

• 53% van de patiënten die 30 mg kregen

In periode 2 constateerden de onderzoeksartsen dat langer gebruik van het onderzoeksgeneesmiddel 
patiënten niet meer bijwerkingen geeft en de symptomen van atopische dermatitis van de patiënten 
hetzelfde bleven als in week 16 of verbeterden.

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

6. Hoe heeft het onderzoek patiënten en onderzoekers 
geholpen?

Het onderzoek heeft de onderzoekers geholpen om informatie te krijgen over de veiligheid en de 
voordelen van upadacitinib vergeleken met placebo bij de behandeling van atopische dermatitis.  
Ze hebben ook vastgesteld dat het onderzoeksgeneesmiddel goed wordt verdragen. 

De resultaten van dit onderzoek kunnen worden gebruikt bij andere onderzoeken om te weten te komen 
of patiënten worden geholpen door het onderzoeksgeneesmiddel.

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

De patiënten moeten hun eigen artsen en/of de onderzoeksartsen raadplegen met verdere vragen over 
hun individuele zorg en mogen geen veranderingen in hun behandeling aanbrengen op basis van de 
resultaten van één enkel onderzoek.
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7. Zijn er plannen voor toekomstige onderzoeken?
Upadacitinib wordt momenteel onderzocht bij volwassenen en kinderen met atopische dermatitis over  
de hele wereld.

8. Wie heeft dit onderzoek gesponsord?
Dit onderzoek werd gesponsord door AbbVie. Deze samenvatting werd door een patiëntenbelangengroep 
beoordeeld op leesbaarheid.

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

Naam Onderzoek Een fase 2b multicenter, gerandomiseerd, placebogecontroleerd,  
dubbelblind onderzoek met verschillende doses ter beoordeling  
van ABT-494 (upadacitinib) bij volwassen proefpersonen met matige  
tot ernstige atopische dermatitis

Protocolnummer M16-048

Clinicaltrials.gov NCT02925117
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02925117?term=M16-048 
&draw=2&rank=1

EudraCT 2016-002451-21
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search?query= 
2016-002451-21

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!

30/04/2020. Dit document omvat feiten zoals die bekend waren op het moment dat het document werd afgewerkt.


