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Addendum PATIËNTENINFORMATIE- EN TOESTEMMINGSFORMULIER  
 
Titel van het onderzoek: Een fase II onderzoek met ACP-196 bij patiënten met mantelcel lymfoom 
 
Protocolnummer: ACE-LY-004 
 
Geachte heer of mevrouw, 
 
Op dit moment neemt u deel aan de ACE-LY-004, een internationaal wetenschappelijk onderzoek met het middel ACP-
196 (ook wel acalabrutinib genaamd). Aan het begin van het onderzoek heeft u een informatiebrief ontvangen en 
schriftelijk uw toestemming voor deelname aan dit onderzoek gegeven. In deze informatie vindt u nieuwe informatie over 
dit onderzoek.  
 
Wijziging in procedures 
 
Indien er lymfeklier en/of beenmerg weefsel is afgenomen voorafgaand aan deze studie, dan wordt een klein deel van dit 
opgeslagen weefsel getest op het aantal kankercellen toen aanwezig. 
 
Elke 6 kuren in plaats van elke 3 kuren wordt bloed (10 ml) afgenomen om te onderzoeken of er kankercellen in het bloed 
aanwezig zijn. Ook zal 10 mL bloed worden afgenomen wanneer u bent gestopt met de behandeling. 
 
Alleen van toepassing als u voorheen een Hepatitis B infectie heeft gehad: U wordt elke 3 kuren getest op Hepatitis B 
infectie in plaats van iedere kuur. 
 
Elke 3 kuren komt u voor controle. Ook naast deze controle visites kan het zijn dat het onderzoekspersoneel tussendoor 
kontakt met u opneemt om na te vragen hoe het gaat en of u andere medicijnen gebruikt.  
 

Wijziging in de bijwerkingen 

Vanaf 1 juni 2016 hebben meer dan 1600 patiënten acalabrutinib ontvangen in klinisch onderzoek, waaronder patiënten 
met bloedcelkankers, vaste tumoren, of reumatoïde artritis en deelnemers die gezonde vrijwilligers zijn of die lichte of 
matige leverproblemen hebben. 

Voorvallen die optraden bij ongeveer 600 patiënten die acalabrutinib als monotherapie ontvingen (behandeling met alleen 
acalabrutinib) in klinisch onderzoek staan hieronder in de tabel. 

Zeer vaak (ten minste 10% of meer van de patiënten): 
• hoofdpijn 
• kneuzingen (waaronder blauwe plekken, petechiën [kleine rode of paarse vlekken op de huid] en verhoogde 

neiging tot kneuzingen) 
• diarree (frequente of dunne ontlasting) 
• vermoeidheid  
• misselijkheid  
• hoesten 
• infectie van de bovenste luchtwegen (infectie van de neus, sinussen of keel) 
• gewrichtspijn 
• koorts 
• constipatie (stoelgang die niet frequent is of moeilijk is) 
• duizeligheid 
• braken 
• spierpijn 
• bloedarmoede (laag aantal rode bloedcellen) 
• uitslag 
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Vaak (ten minste 5% maar minder dan 10% van de patiënten): 
• ademhalingsproblemen 
• rugpijn 
• sinusinfectie 
• gewichtstoename 
• verminderde eetlust 
• pijn in de ledematen (benen/voeten of armen/handen) 
• zwelling van de benen/voeten of armen/handen 
• neutropenie (laag aantal witte bloedcellen) 
• pneumonie (longontsteking) 
• ontsteking van de mond en lippen 
• neusbloedingen 
• hoge bloeddruk 
• vallen 
• spierspasmen 
• urineweginfectie 
• buikpijn (pijn in de maagstreek) 
• moeite met slapen 
• gewichtsafname 
• roodheid 

 

Minder vaak maar ernstig (minder dan 5% van de patiënten maar met ernstige voorvallen bij ten minste 2% van de 
patiënten): 

• thrombocytopenie (laag aantal bloedplaatjes) 
 
De voorvallen die door onderzoeksartsen bij 5% of meer van de patiënten geacht werden verband te houden met 
acalabrutinib waren hoofdpijn, kneuzingen, diarree, misselijkheid en vermoeidheid. 
 
Verdere bijwerkingen 
 
Verhoogde transaminasen (toename in leverenzymen) 
Een aantal patiënten had last van een verhoging in leverenzymen toen ze acalabrutinib kregen, ofwel als alleen 
acalabrutinib of acalabrutinib in combinatie met één of meer andere onderzoeksgeneesmiddelen. Leverenzymen zijn 
eiwitten die in de lever worden aangemaakt en aan het bloed worden afgegeven; ze kunnen wijzen op irritatie van of 
schade aan de levercellen. De meerderheid van de patiënten met verhoogde leverenzymen had geen last van andere 
symptomen of tekenen die wezen op leverletsel of abnormale functie. Leverenzymen kunnen tijdens het onderzoek 
worden gedetecteerd door bloedonderzoek. Er wordt regelmatig bloedonderzoek uitgevoerd om het effect van 
acalabrutinib op uw lever te controleren. Als u verhoogde leverenzymen ontwikkelt, moet u misschien met het 
onderzoeksgeneesmiddel stoppen en verdere onderzoeken ondergaan. 
 
Infecties 
Het optreden van infecties is gemeld bij patiënten die acalabrutinib ontvangen. De meest voorkomende gemelde infecties 
waren infectie van de bovenste luchtwegen, sinusinfectie en pneumonie (longontsteking).  
 
Infecties kunnen in sommige gevallen levensbedreigend of fataal zijn. Vertel uw onderzoeksarts onmiddellijk als u last 
krijgt van symptomen van een infectie, zoals koorts, een loopneus, zere keel, hoesten en vermoeidheid. Als u eerder 
HBV of een andere virale leverinfectie hebt gehad, moet uw onderzoeksarts u misschien nauwlettend in de gaten 
houden. 
 
Cytopenieën (laag aantal bloedcellen) 
Patiënten die acalabrutinib ontvangen hebben soms last van een laag aantal bloedcellen. Terwijl u acalabrutinib neemt 
zal uw onderzoeksarts bloedtests uitvoeren om de hoeveelheid bloedcellen te bepalen, waaronder: 

• witte bloedcellen – cellen die infecties bestrijden 
• rode bloedcellen – cellen die zuurstof door uw lichaam transporteren 
• bloedplaatjes – cellen die uw bloed helpen stollen 
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Tweede primaire maligniteiten 
Het ontwikkelen van een andere kanker is gemeld bij een aantal patiënten die acalabrutinib ontvingen. Als u een tweede 
kanker ontwikkelt, moet u mogelijk stoppen met het onderzoeksgeneesmiddel en uw arts moet misschien aanvullende 
onderzoeken doen.  
 
Beenmergbiopt 
Er wordt een verdovend medicijn geïnjecteerd op de plaats waar het beenmerg wordt afgenomen en er kan een stekend 
of branderig gevoel zijn van de injectie. Er wordt een naald ingebracht door de huid en in het bot; dit kan een korte, doffe 
pijn veroorzaken. Als het beenmerg uit het bot wordt verwijderd, kunt u een korte, scherpe pijn voelen. Omdat de 
binnenkant van het bot niet kan worden verdoofd, kan deze procedure enig ongemak veroorzaken, maar niet alle 
patiënten hebben last van deze symptomen. In een aantal gevallen kan de arts wat medicatie voorschrijven die wordt 
gebruikt als bewuste sedatie. Dit wordt aan u gegeven om u te helpen ontspannen als de arts denkt dat dit nodig is. 
Sommige risico’s in verband met deze procedure zijn onder meer aanhoudend bloeden en infectie, pijn na de procedure, 
en soms kan in zeer zeldzame gevallen tijdens de procedure een zenuw worden beschadigd hetgeen pijn veroorzaakt. 
 
Tenslotte  
Door deze informatiebrief te ondertekenen, geeft u aan dat u op de hoogte bent gebracht van de nieuw beschikbare 
informatie en dat u vragen heeft kunnen stellen die naar tevredenheid beantwoord zijn 
 
  



Protocol nummer: ACE-LY-004  NL52044.018.15 
 
 

 
ACE-LY-004, Addendum Nederlands landelijk model ICF versie 3 dd 29 mei 2017 (AMC) 
Gebaseerd op ICF version 13.1 dd 18 May 2017 behorende bij Protocol Amendment Version 7.0, 18 April 2017  
Pagina 4 van 4                                                 MASTER VERSIE 

Toestemmingsformulier ADDENDUM 

Titel van het onderzoek: Een fase II onderzoek met ACP-196 bij patiënten met mantelcel lymfoom. 
 
Deze brief bevat informatie om u te helpen beslissen of u met dit onderzoek wilt doorgaan.  
 
Ik heb de inhoud van deze aanvullende brief gelezen en stem vrijwillig in met verdere deelname aan dit 
wetenschappelijk onderzoek. Ik heb aanvullende vragen kunnen stellen. Deze vragen zijn 
voldoende beantwoord. Ik heb genoeg tijd gehad om te beslissen of ik door wil gaan met 
mijn deelname. 
 
Op basis van deze informatie ga ik vrijwillig akkoord om verder te gaan met het onderzoek. 
 
 

     

Handtekening patiënt Datum  

 

    

Naam patiënt (blokletters) 

 

Ik heb de aard van het medisch-wetenschappelijk onderzoek zorgvuldig uitgelegd aan de patiënt. Ik verklaar hierbij dat naar 
mijn beste weten de persoon die dit toestemmingsformulier ondertekent, goed begrijpt wat de risico’s en voordelen van 
deelname aan dit onderzoek inhouden.  

 

 

     

Handtekening van onderzoeker  Datum  

 

    

Naam van onderzoeker  in blokletters 

 

Na ondertekening ontvangt de patiënt een kopie van het getekende toestemmingsformulier. 

 

 


