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Evusheld (tixagevimab/cilgavimab) 
Een overzicht van Evusheld en waarom het is geregistreerd in de EU 

Wat is Evusheld en wanneer wordt het voorgeschreven? 

Evusheld is een geneesmiddel dat wordt gebruikt om COVID-19 te voorkomen bij volwassenen en 
jongeren vanaf 12 jaar die ten minste 40 kilogram wegen. Het wordt ook gebruikt voor de behandeling 
van COVID-19 bij volwassenen en jongeren die geen extra zuurstof nodig hebben en die een verhoogd 
risico lopen op een ernstig verloop van de ziekte. 

Evusheld bevat twee werkzame stoffen: tixagevimab en cilgavimab. 

Hoe wordt Evusheld gebruikt? 

Evusheld wordt toegediend in de vorm van twee injecties (één injectie tixagevimab gevolgd door één 
injectie cilgavimab) toegediend op verschillende plaatsen, bij voorkeur in de bilspier. Voor de preventie 
van COVID-19 worden tixagevimab en cilgavimab elk toegediend in een dosis van 150 mg. Voor de 
behandeling van COVID-19 worden de twee injecties elk toegediend in een dosis van 300 mg, zo snel 
mogelijk na een positieve test op SARS-CoV-2 en binnen zeven dagen na het begin van de symptomen 
van COVID-19. 

Het geneesmiddel is uitsluitend op doktersvoorschrift verkrijgbaar en moet worden toegediend onder 
omstandigheden waarin de adequate controle en behandeling van patiënten zijn gewaarborgd voor het 
geval zij ernstige allergische reacties krijgen, waaronder anafylaxie. 

Raadpleeg de bijsluiter of neem contact op met uw arts of apotheker voor meer informatie over het 
gebruik van Evusheld. 

Hoe werkt Evusheld? 

Evusheld bevat tixagevimab en cilgavimab, twee monoklonale antilichamen, dat wil zeggen bepaalde 
eiwitten die tot doel hebben een specifieke structuur te herkennen en zich hieraan te hechten. 
Tixagevimab en cilgavimab zijn ontworpen om zich op twee verschillende punten te hechten aan het 
spike-eiwit van SARS-CoV-2 (het virus dat COVID-19 veroorzaakt). Wanneer de antilichamen in 
Evusheld zich aan het spike-eiwit hechten, kan het virus de cellen niet binnendringen om zich te 
vermenigvuldigen. 

http://www.ema.europa.eu/how-to-find-us
http://www.ema.europa.eu/contact
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Welke voordelen bleek Evusheld tijdens de studies te hebben? 

Preventie van COVID-19 

Uit één hoofdstudie onder meer dan 5 000 personen bleek dat Evusheld het risico op COVID-19-
infectie met 77 % verminderde, waarbij de duur van de bescherming tegen het virus op ten minste zes 
maanden werd geraamd. In de studie kregen volwassenen die nog nooit COVID-19 hadden gehad en 
die geen COVID-19-vaccin of andere preventieve behandeling hadden gekregen, Evusheld of placebo 
(een schijninjectie). In de groep die met Evusheld werd behandeld, deed zich bij 0,2 % (8 van de 
3 441) van de proefpersonen een door het laboratorium bevestigde doorbraakinfectie met COVID-19 
voor, tegenover 1 % (17 van de 1 731) in de placebogroep. 

De onderzoeksgegevens werden verzameld vóór de opkomst van de omikronvariant. Uit 
laboratoriumstudies blijkt dat de omikronvariant BA.1 bij doses van 150 mg mogelijk minder gevoelig 
is voor tixagevimab en cilgavimab dan de omikronvariant BA.2. 

Behandeling van COVID-19 

Uit een hoofdstudie onder ongeveer 900 volwassenen met COVID-19 die geen zuurstof nodig hadden 
en die een verhoogd risico liepen op een ernstig verloop van hun ziekte, bleek dat behandeling met 
Evusheld tot minder gevallen van ernstige COVID-19 of overlijden leidde dan placebo. Van de 
patiënten die ten tijde van de behandeling niet in het ziekenhuis waren opgenomen, ontwikkelde 4,4 % 
(18 van de 407)in de Evusheld-groep een ernstige vorm van COVID-19 of overleed binnen 29 dagen 
na de behandeling, tegenover 8,9 % (37 van de 415) van degenen die placebo kregen. 

Er werden geen klinische gegevens verzameld over de meest recente zorgwekkende varianten, 
waaronder omikronsubvarianten. 

Welke risico’s houdt het gebruik van Evusheld in? 

De meest voorkomende bijwerkingen van Evusheld (die bij minder dan 1 op de 10 personen kunnen 
optreden) zijn overgevoeligheid (allergische reacties) en reacties op de injectieplaats. 

Raadpleeg de bijsluiter voor het volledige overzicht van alle bijwerkingen van en beperkende 
voorwaarden voor Evusheld. 

Waarom is Evusheld geregistreerd in de EU? 

Er is aangetoond dat Evusheld het risico op het ontwikkelen van COVID-19 vermindert tijdens de 
eerste zes maanden na toediening van het middel als preventieve behandeling. Als behandeling voor 
patiënten met COVID-19 met een verhoogd risico op een ernstig verloop van de ziekte, bleek het 
geneesmiddel het risico op een ernstige vorm van de ziekte of overlijden te verlagen. Het 
veiligheidsprofiel van Evusheld is gunstig en de bijwerkingen zijn doorgaans licht van aard. 

Het Europees Geneesmiddelenbureau heeft daarom geconcludeerd dat de voordelen van Evusheld 
groter zijn dan de risico’s en dat dit middel geregistreerd kan worden voor gebruik in de EU. 

Welke maatregelen worden er genomen om een veilig en doeltreffend 
gebruik van Evusheld te waarborgen? 

Aanbevelingen en voorzorgsmaatregelen die professionele zorgverleners en patiënten in acht moeten 
nemen voor een veilig en doeltreffend gebruik van Evusheld, zijn opgenomen in de samenvatting van 
de productkenmerken en de bijsluiter. 
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Zoals voor alle geneesmiddelen worden gegevens over het gebruik van Evusheld continu gevolgd. 
Vermoedelijke bijwerkingen waargenomen voor Evusheld worden nauwkeurig geëvalueerd en indien 
nodig worden maatregelen getroffen om patiënten te beschermen. 

Overige informatie over Evusheld 

Op 25 maart 2022 is een in de hele EU geldige vergunning voor het in de handel brengen van Evusheld 
verleend. 

Meer informatie over Evusheld is te vinden op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau: 
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/evusheld 

Dit overzicht is voor het laatst bijgewerkt in 10-2022. 

http://www.ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/evusheld
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