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Tabel 1. Eerste resultaten van fase 3 gerandomiseerde klinische trials naar het effect van het vroeg gebruik van anti-SARS-CoV-2 monoklonale antilichamen 

ter preventie van ziekenhuis opname en/of sterfte. 

Studie opzet Patiënten In-/exclusie criteria Interventie Primaire eindpunt Resultaten Opmerkingen 

Bamlanivimab plus etesevimab vs placebo in outpatients with Covid-19 (BLAZE-1)3 

Dubbel-blind fase 3 
RCT bij ambulante 
patiënten met milde 
tot matig-ernstige 
Covid-19 met hoog 
risico op ernstige 
Covid-19 en/of 
ziekenhuisopname  

 

n= 1035 

Mediane leeftijd: 
56 jaar; 48% 
man; gem. BMI 
33; gem. duur 
van symptomen: 
4 dagen. 

 

Belangrijke inclusie 
criteria: Leeftijd ≥ 12 
jaar; niet 
opgenomen in 
ziekenhuis; ≥1 mild 
Covid-19 gerelateerd 
symptoom; vergroot 
risico op ernstig 
beloop.  

Belangrijke exclusie 
criteria: SpO2 ≤93% 
bij kamerlucht; 
ademhaling 
≥30/min; 
hartfrequentie 
≥125/min 

Eén i.v. gift met 2800 
mg bamlanivimab 
plus 2800 mg 
etesevimab of 
placebo 

Toediening binnen 3 
dagen na positieve 
SARS-CoV-2 PCR 
uitslag 

 

Proportie van 
deelnemers met 
Covid-19 gerelateerde 
ziekenhuisopname of 
dood door elke 
oorzaak op dag 29 

 

Proportie van 
deelnemers met Covid-
19 gerelateerde 
ziekenhuisopname of 
dood door elke oorzaak 
op dag 29: 11 van 518 
deelnemers (2.1%) in 
de bamlanivimab plus 
etesevimab arm vs. 36  
van de 517 (7.0%) in de 
placebo arm (P = 
0.0004).  

Proportie van 
deelnemers die 
overleden door elke 
oorzaak op dag 29: 0 of 
518 deelnemers (0%) in 
de BAM plus ETE arm 
vs. 10 van de 517 
(1.9%) in de placebo 
arm (P < 0.001). 

5% absolute reductie 
en een 70% relatieve 
reductie in Covid19 
gerelateerde 
ziekenhuisopnames of 
dood bij de deelnemers 
die behandeld werden 
met bamlanivimab plus 
etesevimab vergeleken 
met placebo groep.  

 

Casirivimab plus imdevimab vs placebo in outpatients with Covid-19 (R10933-10987-COV-2067 Trial)4 

Dubbel-blind fase 3 
RCT bij ambulante 
patiënten met milde 

n = 4180 Belangrijke inclusie 
criteria: start van 
Covid-19 

Eén i.v. gift met 600 
mg casirivimab plus 
600 mg imdevimab of 

Proportie van 
deelnemers met 
Covid-19 gerelateerde 

Proportie van 
deelnemers met Covid-

2.2% absolute reductie 
en een 70% relatieve 



tot matig-ernstige 
Covid-19  

 

Mediane leeftijd: 
50 jaar; 48% 
man; gem. BMI 
33; gem. duur 
van symptomen: 
3 dagen 

 

gerelateerde 
symptomen 
≤7 dagen voor 
randomisatie; SARS-
CoV-2 PCR positief 
bij inclusie  

 

1200 mg casirivimab 
plus 1200 mg 
imdevimab of placebo 

 

ziekenhuisopname of 
dood door elke 
oorzaak op dag 29 

 

19 gerelateerde 
ziekenhuisopname of 
dood door elke oorzaak 
op dag 29: 7 van 736 
deelnemers (1.0%) in 
de 600 mg casirivimab 
plus 600 mg 
imdevimab arm vs. 24  
van de 748 (3.2%) in de 
placebo arm (P = 
0.0024) en 18 van 1355 
deelnemers (1.3%) in 
de 1200 mg casirivimab 
plus 1200 mg 
imdevimab arm vs. 62  
van de 1341 (4.6%) in 
de placebo arm (P < 
0.0001). 

reductie in Covid19 
gerelateerde 
ziekenhuisopnames of 
dood bij de deelnemers 
die behandeld werden 
met 600 mg casirivimab 
plus 600 mg imdevimab 
vergeleken met placebo 
groep. In de 1200 mg 
groep waren deze 
getalen 3.3% 
respectievelijk 71%. 

De studie resultaten 
zijn publiek beschikbaar 
maar nog niet 
onderworpen aan peer-
review of in artikel 
vorm gepubliceerd. 

VIR-7831 (sotrovimab) vs placebo in adult outpatients with Covid-19 (COMET-ICE)5 

Dubbel-blind fase 3 
RCT bij ambulante 
patiënten met Covid-
19 en een verhoogd 
risico op ziekenhuis 
opname Covid-19  

 

n = 1360 

Patiënt 
kenmerken: niet 
bekend 

 

Belangrijke inclusie 
criteria: start van 
Covid-19 
gerelateerde 
symptomen 
≤5 dagen voor 
randomisatie; SARS-
CoV-2 PCR positief 
bij inclusie; hoog 
risico op progressie 
van Covid-19 of 
leeftijd ≥55 jaar 

Eén i.v. gift met 500 
mg VIR-7831 of 
placebo 

 

Proportie van 
deelnemers met 
Covid-19 gerelateerde 
ziekenhuisopname of 
dood door elke 
oorzaak op dag 29 

 

 

 

De Independent Data 
Monitoring Committee 
(IDMC) adviseerde - 
gebaseerd op een 
interim analyse van 
583 patiënten - op 10 
maart 2021 om de 
inclusies te staken 
gezien bewijs van 
werkzaamheid. Er was 
sprake van een 85% 
(P=0.002) relatieve 
reductie in de 
proportie van 
deelnemers met Covid-
19 gerelateerde 

De volledige studie 
resultaten zijn nog niet 
gepubliceerd en nog 
niet onderworpen aan 
peer-review.  

 



ziekenhuisopname of 
dood door elke oorzaak 
op dag 29 in de groep 
die behandeld werd 
met VIR-7831 
vergelijken met 
placebo. 

 

 

 
 
 


