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Hyponatriëmie door antidepressiva

Een veel voorkomend 
en soms ernstig probleem

Hyponatriëmie (referentiewaarden:
136-144 mmol natrium/l serum) is een
zeldzame bijwerking van antidepressiva [1] en

wordt meestal gedefinieerd als een serumnatrium-
concentratie van 135 mmol/l of lager [2]. Luzecky e.a.
publiceerden ruim 25 jaar geleden voor het eerst een
patiëntencasus over hyponatriëmie die werd
toegeschreven aan amitriptylinegebruik [3]. De huidige
kennis over de associatie tussen antidepressivagebruik
en het ontstaan van hyponatriëmie komt vooral uit een
groot aantal individuele ziektegeschiedenissen (‘case
reports’), enkele kleine series van beschreven gevallen
(‘case series’) en een klein aantal epidemiologische
onderzoeken [4, 5].

Na introductie van de selectieve serotonine-
heropnameremmers (SSRI’s) is het aantal meldingen
van door antidepressiva geïnduceerde hyponatriëmie
aan het internationale bijwerkingencentrum van de
Wereldgezondheidsorganisatie (het Uppsala
Monitoring Centre) fors gestegen [6]. Ook in dit
tijdschrift werd aan deze associatie reeds eerder
aandacht besteed [7].

In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de in
de literatuur beschreven ziektegeschiedenissen en een
aantal onderzoeken waarin de relatie is onderzocht
tussen het gebruik van antidepressiva en het optreden
van hyponatriëmie. Eerst worden (patho)fysiologie,
symptomatologie, risicofactoren en behandeling van
hyponatriëmie kort besproken.

(Patho)fysiologie
Natrium is het belangrijkste kation in de

extracellulaire vloeistof en is de voornaamste factor van
de serumosmolaliteit (referentiewaarden:
275-295 mosm/kg) [8]. Het serumnatriumgehalte is
afhankelijk van de verhouding tussen de totale
hoeveelheden lichaamsnatrium en lichaamswater en
wordt primair geregeld via het renine-angiotensine-

aldosteron-systeem (RAAS) en indirect via de
waterhuishouding [9]. Het ontstaan van hyponatriëmie
kent een aantal oorzaken (tabel 1). Hyponatriëmie kan
enerzijds berusten op een absoluut zouttekort en
anderzijds op een overschot aan lichaamswater; in beide
gevallen is er sprake van een hypotone hyponatriëmie.
Bij een zoutdepletie, als gevolg van bijvoorbeeld renaal
natriumverlies, zal het extracellulaire volume zijn
afgenomen. Er kan echter ook sprake zijn van
hyponatriëmie bij een overmatige activiteit van het
antidiuretisch hormoon (ADH). Stimulering van de
hypothalamische osmoreceptoren zorgt voor een
verhoogde ADH-afgifte uit de hypofyse-achterkwab,
waardoor water wordt geabsorbeerd uit het
glomerulaire filtraat, met als gevolg een toegenomen
extracellulair volume en een lagere serumnatrium-
spiegel. De toename van het extracellulaire volume is in
de regel echter onvoldoende om duidelijk zichtbare
oedemen te ontwikkelen [8].

Het syndroom van inadequate secretie van anti-
diuretisch hormoon (SIADH) is een bijzondere oorzaak
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Kernpunten
● Hyponatriëmie is vaak asymptomatisch maar kan leiden

tot ernstige neurologische verschijnselen.
● Na de introductie van de selectieve serotonine-

heropnameremmers is het aantal meldingen van door
antidepressiva geïnduceerde hyponatriëmie sterk
gestegen.

● Indien nodig dient het antidepressivum gestopt te
worden (cave: onttrekkingsverschijnselen).

● Te snelle correctie van het serumnatriumgehalte kan
leiden tot ernstige complicaties.

● Regelmatig controle van de serumnatriumspiegel wordt
geadviseerd bij oudere patiënten die selectieve
serotonineheropnameremmers gebruiken.



van hyponatriëmie die in een groot aantal klinische
omstandigheden wordt waargenomen [9]. Bij dit
syndroom wordt continu ADH afgegeven door de
hypofyse (of ectopisch) zonder dat daar een
fysiologische prikkel voor is. Dit leidt uiteindelijk tot
een zogenaamde dilutie-hyponatriëmie [9]. Het is een
bijwerking van centraal werkende geneesmiddelen
waarvan wordt verondersteld dat ze de ADH-afgifte
stimuleren, zoals antidepressiva, antipsychotica en
anti-epileptica. Hyponatriëmie als gevolg van niet-
centraal werkende geneesmiddelen kan voorkomen bij
het gebruik van diuretica (met name thiaziden),
ACE-remmers, calciumantagonisten en bètablokkers
[10, 11]. Overige oorzaken van hyponatriëmie kunnen
nefropathie, bronchuscarcinoom, decompensatio
cordis, hypothyreoïdie en ziekte van Addison zijn
[12, 13].

Het mechanisme achter het ontstaan van
hyponatriëmie door antidepressiva is niet exact bekend.
Resultaten van dierexperimenteel onderzoek
suggereren dat het serotonerge systeem de afgifte van
ADH uit de hypofyse stimuleert [14]; deze aanname
werd echter niet bevestigd in een ander, recent
gepubliceerd dierexperimenteel onderzoek [15].

Symptomen
Hyponatriëmie kan diverse klinische symptomen

veroorzaken, zoals anorexie, misselijkheid, braken,

hoofdpijn, verminderd bewustzijn, lethargie, ataxie en
psychose [8]. Met name bij oudere en psychiatrische
patiënten is symptomatische hyponatriëmie een veel
voorkomend en ernstig probleem [12, 16]. Ernstige
hyponatriëmie (serumnatriumgehalte ≤120 mmol/l) of
een zich snel ontwikkelende acute hyponatriëmie
(binnen 48 uur) kan convulsies, ademhalingsdepressie,
coma en overlijden tot gevolg hebben [9, 17]. Een milde
hyponatriëmie (130-135 mmol/l) verloopt vaak zonder
specifieke klachten en symptomen en blijft hierdoor
dikwijls onopgemerkt.

Behandeling

ASYMPTOMATISCHE HYPONATRIËMIE
Bij (chronische) asymptomatische (maar

onderkende) hyponatriëmie wordt primair gezocht naar
de onderliggende oorzaak. Vochtbeperking (tot
maximaal 1 l/dag) wordt in de klinische praktijk
beschouwd als eerstekeuzetherapie. Controle van het
serumnatriumgehalte is vervolgens aangewezen. Indien
het ≤120 mmol/l is of als de klinische situatie tijdens
opname verslechtert en symptomatisch wordt, dient
potentieel verdachte medicatie te worden gestopt. In het
geval van antidepressivagebruik anders dan fluoxetine
(in verband met lange halfwaardetijd) dient deze
medicatie te worden afgebouwd. Het is aan te bevelen
de dosering van het desbetre±ende antidepressivum af
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te bouwen volgens de daarvoor geldende regels. Door het
plotseling staken van een behandeling met antidepressiva
kunnen onttrekkingsverschijnselen optreden, zoals
duizeligheid, zweten, koorts en een scala aan
psychiatrische verschijnselen [18]. Bij een symptomatische
situatie van hyponatriëmie dient de behandelaar in
ogenschouw te nemen of een alternatief antidepressivum
wenselijk dan wel mogelijk is. Als er geen geneesmiddel
aan de hyponatriëmie ten grondslag ligt, wordt in
principe de onderliggende ziekte behandeld in
combinatie met een vochtbeperkend dieet [19].

SYMPTOMATISCHE HYPONATRIËMIE
Bij een symptomatische hyponatriëmie dient het

serumnatriumgehalte gecorrigeerd te worden. Dit moet
voorzichtig gebeuren omdat anders centrale pontiene

myelinolyse (CPM) kan optreden als gevolg van
vochtverplaatsing (door een osmotische gradiënt) van
het extracellulair volume naar het centrale zenuwstelsel.
Een maximale correctiesnelheid van 1 tot 2 mmol/l per
uur of 15 mmol/l in 24 uur wordt in de regel toegepast in
combinatie met 40 tot 80 mg furosemide intraveneus.
Een hyponatriëmie met ernstige levensbedreigende
verschijnselen (coma, convulsies) vereist onmiddellijke
therapie en een accurate correctie van het
serumnatriumgehalte. Deze correctie kan gebeuren
door middel van een hypertone (3% NaCl) zoutinfusie,
250 ml in 4 tot 6 uur onder strikte controle. De eerder
genoemde maximale correctiesnelheid dient als leidraad
te worden gehanteerd.

CPM ontwikkelt zich meestal een paar dagen na te
snelle correctie van de hyponatriëmie [20]. Kenmerken
van dit syndroom zijn motorische stoornissen (onder
andere verlamming van de ledematen), craniale
zenuwabnormaliteiten (onder andere dysfagie en
pseudobulbaire verlamming) en veranderingen in de
mentale status van de patiënt (onder andere gedrags-
veranderingen en coma). Met behulp van ‘magnetic
resonance imaging’ worden veranderingen in het
centrale zenuwstelsel in beeld gebracht. CPM kan de
dood tot gevolg hebben; overleving gaat meestal gepaard
met blijvende invaliditeit. Snelle correctie van een
chronische hyponatriëmie geeft een grotere kans op
CPM dan een snelle correctie bij een acute hypo-
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Samenvatting
Hyponatriëmie is een zeldzame bijwerking van
antidepressiva. Ernstige symptomen die bij hyponatriëmie
kunnen voorkomen, zijn epileptische insulten, coma,
respiratoire depressie en mortaliteit. Om de associatie
tussen antidepressiva en hyponatriëmie te verhelderen, zijn
in dit artikel alle gepubliceerde patiëntengeschiedenissen
(‘case reports’) in kaart gebracht. Tevens worden de
pathofysiologie en de behandeling van hyponatriëmie
besproken. Uit de literatuur blijkt dat hyponatriëmie
relatief frequent voorkomt bij het gebruik van selectieve
serotonineheropnameremmers (SSRI’s), bij vrouwen en bij
oudere patiënten (≥65 jaar). Regelmatige controle van de
serumnatriumspiegel bij oudere patiënten die SSRI’s
gebruiken, wordt dan ook ten zeerste geadviseerd.

Aanvaard januari 2001.

A frequent and sometimes serious problem. Hyponatraemia caused
by antidepressive drugs
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Abstract
Hyponatraemia is a rare side e±ect of antidepressant drugs.
Severe symptoms are seizures, coma, respiratory
depression and even death. This review concentrates on
current literature concerning case reports of
antidepressant-induced hyponatraemia. Also the
pathophysiology and the treatment of hyponatraemia are
discussed. It seems that antidepressant-associated
hyponatraemia relatively frequently appears in patients
using selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs), in
female patients and in elderly patients (≥65 years). It is
strongly advisable to monitor electrolytes in elderly patients
prior to starting antidepressant drugs – especially SSRIs –
and regularly during drug therapy.

Correspondentie kan worden gericht aan drs. K.L.L. Movig,
Ziekenhuisapotheek Midden-Brabant, Postbus 90.107,
5000 LA Tilburg, e-mail kmovig@zamb.tsz.nl.

Tabel 1
RELATIEF FREQUENT VOORKOMENDE OORZAKEN
VAN HYPONATRIËMIE*

Absoluut zouttekort, als gevolg van onder andere:
Braken

Diarree

Zweten

Bloedingen

Diureticumgebruik

Ziekte van Addison

Nefropathie

Teveel aan lichaamswater, als gevolg van onder andere:
Decompensatio cordis, levercirrose, nierinsufficiëntie

Inadequate secretie van antidiuretisch hormoon (SIADH), als

gevolg van:
● geneesmiddelengebruik [selectieve serotonineheropname-

remmers, tricyclische antidepressiva, anti-epileptica

(met name carbamazepine), antipsychotica (met name

fenothiazinen), NSAID’s]
● maligne aandoeningen (kleincellig bronchuscarcinoom,

pancreascarcinoom)
● hypothyreoïdie
● bacteriële luchtweginfecties
● aandoeningen van het centrale zenuwstelsel

Abnormale waterinname (psychogene polydipsie)

* in deze tabel is geen volledigheid nagestreefd
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Lnatriëmie. Patiënten met een gelijktijdige hypokaliëmie
lijken een hoger risico op CPM te hebben [20].

Als met de bovengenoemde therapeutische
mogelijkheden geen acceptabele situatie wordt bereikt,
kan worden getracht met demeclocycline (driemaal
daags 300 mg) het e±ect van ADH op de nier te
antagoneren; demeclocycline is voor deze indicatie
geregistreerd [19]. Dit e±ect is specifiek voor
demeclocycline en doet zich niet voor bij de overige
tetracyclinen, waarmee het nauw verwant is.
Demeclocycline dient derhalve niet te worden toegepast
bij patiënten die overgevoelig zijn voor deze
geneesmiddelklasse, niet tijdens de zwangerschap, en
niet bij kinderen jonger dan 8 jaar.

Voor een uitgebreid overzicht over hyponatriëmie
en de behandelingsmogelijkheden wordt verwezen naar
twee recent gepubliceerde overzichtsartikelen [19, 21].

Ziektegeschiedenissen van met anti-
depressiva geassocieerde hyponatriëmie

Met behulp van de databases PubMed en Online
Contents, en kruisverwijzingen is getracht een compleet
overzicht te krijgen van de gepubliceerde gevallen van
hyponatriëmie die worden toegeschreven aan
antidepressivagebruik (literatuur 1963-juni 2000). Er is
hierbij geen beoordeling gemaakt van de causaliteit van
de bijwerking.

Er werden bij 98 patiënten in totaal 109 episoden van
hyponatriëmie geïdentificeerd die werden veroorzaakt
door antidepressiva, waarbij één patiënt meerdere
episoden van hyponatriëmie kon vertonen. Van alle
gevallen waren 71 (65%) geassocieerd met SSRI’s,
25 (23%) met tricyclische antidepressiva, en 13 (12%) met
andere antidepressiva (tabel 2).

In tabel 3 is een aantal patiëntenkarakteristieken
samengevat: in 76% van de gevallen betrof het een
vrouw en in 65% van de gevallen ging het om patiënten
ouder dan 70 jaar. In de meeste gevallen werd in een
vroeg stadium na de start van het antidepressivum
hyponatriëmie geconstateerd; in 69% van de gevallen
ontstond binnen drie weken een episode van hypo-
natriëmie. Het merendeel van de ziektegeschiedenissen
werd gepubliceerd in de laatste 10 jaar (figuur 1), en ze
hadden relatief frequent betrekking op
SSRI-gebruikers, ouderen en vrouwen. Uit een
retrospectief onderzoek naar SSRI-geïnduceerde
hyponatriëmie bleek inderdaad bijna 85% (n = 13) van de
patiënten vrouw te zijn [22]. De gemiddelde leeftijd van
de patiënten bedroeg 74 jaar. In een ander retrospectief
onderzoek bleek slechts 38% (n = 8) van het vrouwelijk
geslacht te zijn [23]. Een groot nadeel van
bovengenoemde onderzoeken is het ontbreken van een
(goede) controlegroep en het ontbreken van essentiële
gegevens over overige risicofactoren, zoals co-medicatie
en co-morbiditeit.

Er is nog maar weinig vergelijkend onderzoek
verricht naar de associatie tussen het gebruik van
antidepressiva en hyponatriëmie. Siegler e.a. [11]
publiceerden een patiënt-controle-onderzoek waarin de
patiënten (cases) waren gedefinieerd als opgenomen

psychiatrische patiënten met hyponatriëmie (n = 64);
controles waren psychiatrische patiënten – binnen
dezelfde afdeling – met normonatriëmie (n = 192). Het
gebruik van fluoxetine bleek geassocieerd met een
hogere kans op het ontwikkelen van hyponatriëmie dan
het gebruik van klassieke antidepressiva. Er kon echter
geen uitspraak gedaan worden over de vraag of
fluoxetine model staat voor alle SSRI’s en of er dus
sprake zou zijn van een groepse±ect of dat deze
bijwerking specifiek bij fluoxetine voorkomt, aangezien
fluoxetine de enige SSRI was die in deze
onderzoekspopulatie werd gebruikt.

Recent werd een patiënt-controle-onderzoek
uitgevoerd in Tilburg en omgeving, met als doel vast te
stellen of gebruikers van SSRI’s meer dan gebruikers
van andere antidepressiva kans hebben op
hyponatriëmie (zie blz. 461). De onderzoekspopulatie
in dit onderzoek bestond, in tegenstelling tot het
onderzoek van Siegler e.a., uit alle patiënten die in de
dagelijkse praktijk antidepressiva gebruikten. Uit dit
onderzoek bleek dat patiënten die SSRI’s gebruikten,
een ruim driemaal zo grote kans hebben op het
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Tabel 2
AANTAL GEPUBLICEERDE EPISODEN (N = 109) VAN HYPONATRIËMIE
TOEGESCHREVEN AAN ANTIDEPRESSIVAGEBRUIK (TOT JUNI 2000)

Klassieke antidepressiva Tweede generatie antidepressiva
Tricyclische antidepressiva 25 Reversibele MAO-A-remmers 1

Amitriptyline 10 Moclobemide 1

Amoxapine 1 SSRI’s 71

Clomipramine 2 Citalopram 2

Desipramine 3 Fluoxetine 38

Imipramine 7 Fluvoxamine 1

Nortriptyline 1 Paroxetine 13

Protriptyline 1 Sertraline 17

Klassieke MAO-remmers 3 Overige antidepressiva 7

Fenelzine 2 Nefazodon 1

Tranylcypromine 1 Trazodon 2

Venlafaxine 4

Doxepine 2

Figuur 1
Aantal gepubliceerde
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ontwikkelen van hyponatriëmie dan gebruikers van
andere antidepressiva. Oudere patiënten (≥65 jaar) die
tevens diuretica gebruiken, liepen een extra groot risico.

Naar de absolute frequentie van het voorkomen van
deze bijwerking is nog nauwelijks onderzoek gedaan. In
een onlangs gepubliceerd onderzoek wordt de incidentie
van hyponatriëmie door SSRI’s bij ouderen (≥65 jaar)
geschat op 4,7 gevallen per 1000 gebruikers per jaar,
voor alleen fluoxetine op 6,3 gevallen per
1000 gebruikers per jaar en voor alleen paroxetine op
3,5 gevallen per 1000 gebruikers per jaar [6].

Beschouwing
Uit dit literatuuronderzoek blijkt dat alle anti-

depressiva kunnen leiden tot hyponatriëmie. Het exacte
mechanisme is nog onbekend. Vaak zal hyponatriëmie
(vrijwel) asymptomatisch verlopen, maar in zeldzame
gevallen kan het tot ernstige complicaties leiden. Bij
gebruik van SSRI’s komt deze bijwerking vaker voor
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Tabel 3
KARAKTERISTIEKEN VAN 98 PATIËNTEN MET
109 EPISODEN VAN HYPONATRIËMIE

Aantal %
Geslacht
Man 23 23

Vrouw 74 76

Onbekend 1 1

Leeftijd (jaar)
<50 5 5

50-59 16 16

60-69 13 13

70-79 36 37

80-89 22 22

>90 6 6

Serumnatriumwaarde (mmol/l)*
<110 20 18

110-114 13 12

115-119 26 24

120-124 24 22

125-129 24 22

130-134 1 1

Onbekend 1 1

Tijd tot optreden na start antidepressivum*
Binnen 1 week 43 39

1-2 weken 16 15

2-3 weken 16 15

3-5 weken 6 6

5-7 weken 6 6

>7 weken 12 11

Niet vermeld 10 9

* van een aantal patiënten is meer dan 1 episode van

hyponatriëmie beschreven

dan bij andere antidepressiva. Patiënten met additionele
risicofactoren (zoals ouderen, vrouwen, gelijktijdig
gebruik van diuretica) hebben een nog hoger risico om
hyponatriëmie te ontwikkelen. Vooral bij deze categorie
patiënten is voorzichtigheid geboden.

Wij adviseren regelmatige controle van de
serumnatriumspiegel bij ouderen en bij patiënten die
een diureticum gebruiken, met name in de eerste twee
maanden van initiële antidepressivatherapie ●

LITERATUUR
1 Borg S, Brodin K. Antidepressant drugs. In: Dukes MNG, red.

Meyler’s side effects of drugs. 13e ed. Amsterdam: Elsevier,
1996:31-80.

2 Diagnostisch Kompas 1999/2000. Voorlichting over aanvullende
diagnostiek. Amstelveen: College voor zorgverzekeringen,
1999:587-8.

3 Luzecky MH, Burman KD, Schultz ER. The syndrome of
inappropriate secretion of antidiuretic hormone associated with
amitriptyline administration. South Med J 1974;67:495-7.

4 Spigset O, Hedenmalm K. Hyponatremia in relation to treatment
with antidepressants: a survey of reports in the World Health
Organization data base for spontaneous reporting of adverse drug
reactions. Pharmacotherapy 1997;17:348-52.

5 Spigset O, Hedenmalm K. Hyponatraemia and the syndrome of
inappropriate antidiuretic hormone secretion (SIADH) induced by
psychotropic drugs. Drug Saf 1995;12:209-25.

6 Wilkinson TJ, Begg EJ, Winter AC, et al. Incidence and risk factors
for hyponatraemia following treatment with fluoxetine or
paroxetine in elderly people. Br J Clin Pharmacol 1999;47:211-7.

7 Arp CRC, Van der Meer YG, Bax GM. Een geval van SIADH
veroorzaakt door fluoxetine. Pharm Weekbl 1993;128:668-71.

8 Levinsky NG. Fluids and electrolytes. In: Isselbacher K, Braunwald
E, red. Harrison’s principles of internal medicine. New York:
McGraw-Hill, 1994:242-53.

9 Reeves WB, Buchet DG, Andreoli TE. Posterior pituitary and water
metabolism. In: Wilson J, Foster D, red. Williams textbook of
endocrinology. Philadelphia: W.B. Saunders, 1998:341-87.

10 Sonnenblick M, Friedlander Y, Rosin AJ. Diuretic-induced severe
hyponatremia. Review and analysis of 129 reported patients.
Chest 1993;103:601-6.

11 Siegler EL, Tamres D, Berlin JA, et al. Risk factors for the
development of hyponatremia in psychiatric patients. Arch Intern
Med 1995;155:953-7.

12 Miller M. Hyponatremia: age-related risk factors and therapy
decisions. Geriatrics 1998;53:32-3, 37-8, 41-2.

13 Critchlow S. Hyponatremia in elderly and adult psychiatric
inpatients. Ir J Psych Med 1998;15:6-9.

14 Brownfield MS, Greathouse J, Lorens SA, et al.
Neuropharmacological characterization of serotoninergic
stimulation of vasopressin secretion in conscious rats.
Neuroendocrinology 1988;47:277-83.

15 Marar IE, Amico JA. Vasopressin, oxytocin, corticotrophin-
releasing factor, and sodium responses during fluoxetine
administration in the rat. Endocrine 1998;8:13-8.

16 Miller M, Hecker MS, Friedlander DA, et al. Apparent idiopathic
hyponatremia in an ambulatory geriatric population. J Am Geriatr
Soc 1996;44:404-8.

17 Chan TY. Drug-induced syndrome of inappropriate antidiuretic
hormone secretion. Causes, diagnosis and management. Drugs
Aging 1997;11:27-44.

18 Moller HJ, Volz HP. Drug treatment of depression in the 1990s.
An overview of achievements and future possibilities.
Drugs 1996;52:625-38.

19 Adrogué HJ, Madias NE. Hyponatremia. N Engl J Med
2000;342:1581-9.

20 Soupart A, Decaux G. Therapeutic recommendations for
management of severe hyponatremia: current concepts on
pathogenesis and prevention of neurologic complications.
Clin Nephrol 1996;46:149-69.

21 Kumar S, Berl T. Sodium. Lancet 1998;352:220-8.
22 Strachan J, Shepherd J. Hyponatraemia associated with the use of

selective serotonin re-uptake inhibitors. Aust N Z J Psychiatry
1998;32:295-8.

23 Bouman WP, Pinner G, Johnson H. Incidence of selective serotonin
reuptake inhibitor (SSRI) induced hyponatraemia due to the
syndrome of inappropriate antidiuretic hormone (SIADH) secretion
in the elderly. Int J Geriatr Psychiatry 1998;13:12-5.

De auteurs [2]
Prof. dr. A.C.G.
(Toine) Egberts is als
ziekenhuisapotheker
verbonden aan de
Ziekenhuisapotheek
Midden-Brabant te
Tilburg. Daarnaast is
hij als hoogleraar
klinische farmaco-
epidemiologie
verbonden aan de
Faculteit Farmacie
van de Universiteit
Utrecht. Zijn
wetenschappelijke
belangstelling
betreft vooral
geneesmiddel-
gerelateerde
problemen en
geneesmiddel-
gebruiksonderzoek
in de tweede lijn en
het grensvlak met
de eerste lijn.


