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Bijlage PATIËNTENINFORMATIE- EN TOESTEMMINGSFORMULIER  
 
Titel van het onderzoek: Een fase II onderzoek met ACP-196 bij patiënten met mantelcellymfoom 
 
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.  
 
Aanpassingen aan de introductie 

Calquence® (acalabrutinib) is sinds oktober 2017 goedgekeurd door de Food and Drug Administration (FDA) in de VS en 
is bedoeld voor de behandeling van volwassen patiënten met mantelcellymfoom (MCL) die op zijn minst al één eerdere 
behandeling hebben ondergaan. 

Aanpassingen aan Risico's en bijwerkingen 
 
Indien u een antibloedplaatjes- of antistollingsbehandeling volgt, heeft u mogelijk een hoger risico op bloedingen en uw 
onderzoeksarts zal u hierop controleren. 
 
Tot 03 september 2017 hebben meer dan 2000 deelnemers acalabrutinib ontvangen door hun deelname aan klinische 
onderzoeken met ofwel acalabrutinib als monotherapie ofwel acalabrutinib in combinatie met andere antikankermiddelen 
(zoals rituximab) voor de behandeling van bloedcelkanker, niet-bloedcelkankers of reumatoïde artritis. 
 
Zoals met elk geneesmiddel, kunnen er onbekende en mogelijk ernstige of levensbedreigende bijwerkingen zijn die aan 
acalabrutinib zouden kunnen worden toegeschreven. Het volledige bijwerkingenprofiel van acalabrutinib is nog niet 
bekend. Bijwerkingen kunnen variëren van mild tot zeer ernstig en kunnen variëren van persoon tot persoon. Mogelijk 
heeft u enkele of geen bijwerkingen. Iedereen die aan het onderzoek deelneemt, zal zorgvuldig worden gecontroleerd op 
bijwerkingen. U dient uw onderzoeksarts te informeren over eventuele bijwerkingen die u ervaart tijdens uw deelname 
aan het onderzoek.  
 
Meer dan 600 patiënten in klinische onderzoeken naar bloedkanker zijn beoordeeld op veiligheid na ontvangst van 
acalabrutinib als monotherapie (behandeling met uitsluitend acalabrutinib, 100 mg tweemaal daags). De lijst van 
bijwerkingen van acalabrutinib is aangepast en wordt hieronder vermeld: 
 
 
Zeer vaak (voorkomend bij ten minste 10% van de patiënten): 

• hoofdpijn 
• kneuzingen, waaronder blauwe plekken, petechiën (kleine rode of paarse vlekken op de huid) en verhoogde 

neiging tot kneuzingen 
• bloedingen 
• diarree (frequente of dunne ontlasting) 
• misselijkheid 
• constipatie (stoelgang die niet frequent is of moeilijk is) 
• braken 
• buikpijn 
• uitslag 

 
Vaak (voorkomend bij ten minste 1% maar bij minder dan 10% van de patiënten): 

• bloedneuzen 
• ernstige bloedingen 
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Bloedingen, infecties, cytopenie (laag aantal bloedcellen), tweede primaire kwaadaardigheden (waarvan de meesten 
huidkanker waren), boezemfibrilleren/atriale flutter worden nu gedefinieerd als ernstige bijwerkingen (in plaats van 
bijwerkingen) die kunnen optreden met acalabrutinib. 
 
Transaminaseverhogingen (verhoogde leverenzymen) zijn verwijderd uit de lijst met bijwerkingen voor acalabrutinib.  
 
 
Aanpassingen aan Zwangerschap en borstvoeding 
 
 
Vrouwen: 
Indien u seksueel actief bent en in staat bent kinderen te krijgen, moet u een uitermate effectief anticonceptiemiddel 
blijven gebruiken terwijl u aan dit onderzoek deelneemt (zoals hieronder beschreven), evenals tot 2 dagen na uw laatste 
dosis acalabrutinib (in plaats van 30 dagen na uw laatste dosis, zoals eerder vermeld). 
 
De adviezen over uitermate effectieve anticonceptiemiddelen zijn bijgewerkt en omvatten: 
Eén enkele methode (1 van de volgende is acceptabel): 

• spiraaltje (intra-uterine device, IUD) 
• sterilisatie van een mannelijk proefpersoon of van een mannelijke partner van een vrouwelijk proefpersoon (een 

arts moet bevestigen dat de sterilisatie goed is uitgevoerd) 
• een onder de huid geïmplanteerd anticonceptiestaafje 

 
Een combinatiemethode (vereist het gelijktijdig gebruik van 2 van onderstaande methoden): 

• mannen- of vrouwencondoom (kunnen niet gelijktijdig gebruikt worden) 
• pessarium met zaaddodend middel  
• cervixkapje met zaaddodend middel (uitsluitend voor vrouwen die nog nooit zijn bevallen)  
• anticonceptiesponsje met zaaddodend middel (uitsluitend voor vrouwen die nog nooit zijn bevallen)  
• hormonale anticonceptie: anticonceptiepil (oestrogeen-/progestageenpil of een pil met alleen progestageen), 

anticonceptiepleister, vaginale anticonceptiering of subcutane anticonceptie-injectie 
 
Vrouwen die hormonale anticonceptie gebruiken moeten met hun onderzoeksarts overleggen of ze ook een 
barrièremethode moeten gebruiken. 
 
Als u tijdens het onderzoek zwanger wordt, dient u onmiddellijk te stoppen met het nemen van het 
onderzoeksgeneesmiddel en uw onderzoeksteam onmiddellijk in te lichten. U moet het onderzoeksteam ook inlichten 
indien u binnen 2 dagen na uw laatste dosis van het onderzoeksgeneesmiddel zwanger wordt (in plaats van 30 dagen na 
uw laatste dosis, zoals eerder vermeld).  
 
 
Mannen: 
Mannen die seksueel actief zijn hoeven niet meer in te stemmen met het gebruik van een zeer effectief 
anticonceptiemiddel gedurende het onderzoek of tot 90 dagen na hun laatste dosis en hoeven ook niet meer af te zien 
van spermadonatie gedurende het onderzoek of tot 90 dagen na hun laatste dosis. 
 
U moet het onderzoeksteam onmiddellijk inlichten wanneer uw partner zwanger wordt terwijl u deelneemt aan dit 
onderzoek. 
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Toestemmingsformulier ADDENDUM 

Titel van het onderzoek: Een fase II onderzoek met ACP-196 bij patiënten met mantelcellymfoom. 
 
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. 

 

 


