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Een van de interessante ontwikkelingen in de synthetische organische chemie is 

de toepassing van flow systemen als alternatief voor de traditionele statische 

batch syntheses. Bij deze systemen worden reactanten continue door een 

vloeistofpomp naar een mixer gevoerd waarna de conversie in product 

plaatsvindt in een online reactor. Na een vaste reactietijd (bepaald door het 

volume van de reactor) wordt het product opgevangen en opgeslagen voor 

verdere bewerking.  

In de afgelopen jaren heeft flow-chemie zich ontwikkeld tot een 

volwassen techniek dat in steeds grotere mate in productieomgevingen wordt 

toegepast. Dit komt door vier specifieke voordelen van flow-chemie ten opzicht 

van conventionele syntheses. Ten eerste kennen flow-chemie systemen 

componenten met een klein volume waar de reactie plaatsvindt in een klein 

volume reactor. Deze gereduceerde dimensies zorgen ervoor dat het 

reactiemengsel veel sneller, nauwkeuriger en homogener is te controleren en te 

beïnvloeden (bijvoorbeeld verwarmen). Daardoor wordt een veel betere 

reactiehomogeniteit bereikt wat resulteert in een eindproduct met een hogere 

zuiverheid. Bovendien is er een sterk gereduceerde milieubelasting doordat de 

gereduceerde reactiedimensies voor een sterk vermindert gebruik van 

grondstoffen en energie zorgen. 

Ten tweede zijn flow systemen opgebouwd uit componenten uit andere 

takken van chemie waarbij procescontrole van oudsher erg belangrijk is. Door de 

toepassing van deze apparatuur zijn reactieomstandigheden beter te controleren 

zodat vloeistofstroomsnelheid, bijbehorende reactietijd en reactortemperatuur en 

reactiedruk zeer nauwkeurig kunnen worden ingesteld en gehandhaafd. Ook 

deze kleine systeem variabiliteit draagt bij aan de hogere zuiverheid van het 

eindproduct. Bijkomend voordeel is dat flow-chemie systemen hierdoor 

gemakkelijk zijn te automatiseren en te miniaturiseren. Hierdoor kunnen 

syntheses veel sneller worden uitgevoerd, ontwikkeld en geoptimaliseerd.  
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Het derde voordeel is de schaalbaarheid. In traditionele batch syntheses 

maakt het veel uit of er een gram, kilo of ton product moet worden gemaakt. Voor 

elke specifieke hoeveelheid die moet worden geproduceerd moet niet alleen de 

apparatuur worden aangepast maar het vergt significante investeringen om de 

specifieke reactieomstandigheden te controleren. Schaalbaarheid is bij flow-

chemie veel minder een issue, om meer product te maken moet de synthese 

gewoon langer worden uitgevoerd. Wanneer de hoeveelheid te produceren 

product niet kan worden gemaakt met een enkel systeem kan de synthese 

gewoon worden geparallelliseerd.  

Het vierde voordeel is veiligheid. Doordat er sprake is van gesloten 

systemen kunnen zelfs de meest gevaarlijke reacties en reactieve 

tussenproducten worden gebruikt. Door de kleine dimensies en de goed 

gecontroleerde reactieomstandigheden zal (lokale) oververhitting niet 

plaatsvinden en giftige dampen komen niet vrij uit zoʼn gesloten systeem. 

Hierdoor is de methodologie uitermate geschikt voor onderwijsdoeleinden omdat 

studenten de principes van de synthetische organische chemie kunnen leren 

zonder dat ze in aanraking komen met giftige en gevaarlijke stoffen. 

Door deze vier belangrijke voordelen is flow-chemie een erg aantrekkelijk 

alternatief voor de traditionele batch synthese waarmee nieuwe stoffen veilig 

kunnen worden gecreëerd tegen sterk gereduceerde kosten. In hoofdstuk 1 is 

een overzicht gegeven van de belangrijkste principes, componenten en 

ontwikkelingen van flow-chemie methoden met de nadruk op innovatieve 

ontwikkelingen, met name met betrekking tot (directe) reactie monitoring. 

Ondanks de recentelijke ontwikkelingen binnen de op flow-chemie 

gebaseerde synthesesystemen wordt het bepalen van de identiteit, concentratie 

en zuiverheid van de gevormde producten in de meerderheid van de applicaties 

niet in hetzelfde systeem uitgevoerd. Na de reactie wordt het effluent (handmatig 

of geautomatiseerd) opgevangen waarbij de analyse van het product wordt 

uitgevoerd met behulp van bijvoorbeeld NMR of HPLC, eventueel in combinatie 

met een monstervoorbewerking. Het voordeel van deze aanpak is dat de  



 

procedure hetzelfde is als bij de vertrouwde batch synthese. Bovendien kan het 

reactiemengsel optimaal worden geprepareerd voor zorgvuldige identificatie en 

kwantificatie. Wanneer reactiekinetiek wordt bepaald is het dan wel van belang 

dat de reactie op hetzelfde moment helemaal wordt gestopt. Er is tevens 

nauwelijks tijdswinst te behalen met deze aanpak omdat de 

monstervoorbewerking identiek is aan dat voor een batch synthese. 

Een aantrekkelijk alternatief voor de hierboven beschreven procedure is 

om een detector te integreren in het flow-chemie systeem. Doordat de vorming 

van product en het gebruik van substraten direct kunnen worden bepaald kan de 

reactie in de tijd worden gevolgd, reactieomstandigheden aangepast en 

reactiekinetiek direct bepaald. Daarnaast kan met een detector met voldoende 

resolutie ook de vorming van het juiste product worden geverifieerd. Naast de 

directe identificatie en kwantificatie van product in het effluent biedt directe 

detectie tevens de mogelijkheid om meer nauwkeurig en efficiënt het 

reactieproces te monitoren en waar nodig deze direct bij te sturen (bijvoorbeeld 

het beëindigen van de reactie nadat een van de substraten is verbruikt). De 

optimale reactie stoichiometrie is makkelijk te bepalen doordat de invloed van 

verschillende reactant of substraat ratioʼs op de productvorming direct kan 

worden afgelezen. Dit geldt ook voor de vloeistofstroom snelheid, 

reactietemperatuur, reactiedruk etc. Door deze procedures te automatiseren met 

een zogenaamd feedback systeem is het daarom mogelijk om syntheses 

automatisch te optimaliseren. Door procedures te automatiseren en doordat 

tijdsintensieve monstervoorbehandelingsstappen overbodig zijn is de tijdswinst 

die kan worden bereikt met dit soort systemen aanzienlijk en daalt de 

arbeidsintensiviteit significant. 

De dimensies en principes van flow-chemie systemen zijn uitermate 

geschikt voor het integreren van een van de detectoren die worden gebruikt in 

HPLC systemen. Voor deze systemen zijn heel veel verschillende typen 

detectoren beschikbaar, allen met specifieke voor- en nadelen. In dit perspectief 

is vooral het integreren van massaspectrometrie (MS)  
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detectie aantrekkelijk door de geboden gevoeligheid, specificiteit en selectiviteit 

in de meest complexe matrices. Het is geen toeval dat dit type detectoren 

tegenwoordig het meest worden gebruikt in HPLC systemen en worden ingezet 

voor de meest ingewikkelde analytische vraagstukken.  

 Het direct koppelen van een detector aan een synthesesysteem is echter 

niet triviaal. De belangrijkste uitdaging ligt in het feit dat oplosmiddelen, 

reactanten, substraten, katalysatoren e.d. allemaal compatibel moeten zijn met 

de detector en het detectieprincipe. Tevens moet de detector verschil kunnen 

“zien” tussen reactanten (onderling) en het gevormde product. Met andere 

woorden, de detector moet voldoende selectief zijn. Het onderzoek naar de 

compatibiliteit tussen synthese en detectie is de grootste uitdaging in de 

ontwikkeling van een robuust flow-chemie systeem met directe detectie.  

 Sinds enige jaren probeert de farmaceutische industrie de kosten van 

medicijnontwikkeling naar beneden te krijgen. Een van de methoden om de 

onderzoekskosten naar beneden te brengen is het versnellen van de synthese 

van nieuwe verbindingen en het versnellen van het bepalen van de bijbehorende 

specifieke activiteit. De methodieken die hiervoor zijn ontwikkeld hebben ook hun 

weg gevonden in andere takken van de chemie. Zo kunnen met behulp van deze 

technieken heel snel verschillende componenten (zoals katalysatoren) worden 

ontwikkeld. Door specifieke katalysatoren te ontwikkelen die onderling verschillen 

op specifieke onderdelen (grootte, lading, functionele groepen etc.) kan er veel 

theoretisch kennis worden vergaard over specifieke gekatalyseerde syntheses, 

allemaal met het doel om de uiteindelijke effectiviteit van syntheses (snelheid, 

zuiverheid) te vergroten. Het is echter een ding om een bibliotheek te creëren 

van potentiële katalysatoren waarmee fundamentele kennis kan worden 

vergaard, de activiteit van de katalysatoren in deze bibliotheek moet ook worden 

bepaald. De activiteit van katalysatoren wordt bepaald door de (toegenomen) 

reactiesnelheid van een bepaalde synthese te bepalen. Daarbij zal er voor elke 

activiteitsbepaling een aparte synthese moeten worden uitgevoerd waarbij 

reactiekinetiek en reactiesnelheid moeten worden bepaald. Als de bibliotheek uit  



 

enkele katalysatoren bestaat is het nog mogelijk om parallelle batch syntheses 

uit te voeren. Wanneer de activiteit van een katalysatorbibliotheek van duizenden 

componenten moet worden bepaald zijn traditionele methoden en werkwijze niet 

meer toereikend. In hoofdstuk 2 wordt de ontwikkeling van een flow-chemie 

systeem, uitgerust met directe MS detectie, voor de online screening van 

homogene katalysatoractiviteit beschreven.  

Katalysatoractiviteit wordt traditioneel bepaald door het gevormde 

product op verschillende vaste tijdstippen te kwantificeren. De reactiesnelheid 

kan vervolgens worden bepaald door de correlatie tussen de tijd en product 

vorming te bepalen en de helling van dit model te bepalen. Een steilere helling 

correleert hier met een hogere katalysatoractiviteit. In een flow-chemie systeem 

met directe detectie hoeft deze werkwijze niet te worden gevolgd. Na de eerste 

opstartfase volgt een stabiele periode waarbij de productvorming alleen wordt 

beïnvloed door de reactiesnelheid. In een batch synthese zal de reactiesnelheid 

verminderen als de beschikbaarheid van reactanten en substraten minder wordt, 

in een flow-chemie systeem zal deze situatie niet optreden omdat er continue 

nieuwe reactanten worden aangevoerd. Aangezien de reactietijd in een flow-

chemie systeem wordt bepaald door het volume van de reactor, en daardoor niet 

variabel is, kunnen reactiesnelheden direct worden vergeleken door de 

hoeveelheid product dat is gevormd te bepalen. De enige beperking is dat de 

reactietijd niet te kort moet zijn omdat bij het instellen van de reactie de vorming 

van het product niet goed correleert met de katalysatoractiviteit. Als er wordt 

gekozen voor een reactor met een klein volume zal er nog niet veel product 

gevormd zijn. Door te kiezen voor een gevoelige detector en omdat er in flow-

chemie systemen een kleine spreiding in productvorming is kan de 

reactiesnelheid toch uiterst nauwkeurig worden bepaald. De kleine systeem 

variabiliteit wordt bereikt omdat alle systeemparameters (o.a. reactorvolume, 

reactietijd, reactie druk en reactietemperatuur) niet variabel of zeer nauwkeurig te 

controleren zijn.  
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In de eerste proof-of-principle studie, als beschreven in hoofdstuk 2, 

werden een beperkt aantal Lewiszuren gescreend op activiteit bij de synthese 

van een gesubstitueerde 2-imidazoline. Met dit flow-chemie systeem was het 

mogelijk om de activiteit van verschillende Lewiszuren te bepalen met een 

analyseduur van 4 minuten per monster. Vergeleken met de traditionele methode 

is dit veel sneller, alleen het bepalen van de kinetiek met off-line HPLC duurt al 

langer dan de totale analyseduur in dit systeem. Andere voordelen van dit flow-

chemie systeem zijn de geringe hoeveelheid katalysatoren, oplosmiddelen en 

reactanten die nodig zijn voor een activiteitsbepaling. De activiteitsresultaten die 

met deze nieuwe methodologie zijn bereikt zijn vergeleken met 

activiteitsresultaten die zijn verkregen met een traditionele methode. Ondanks de 

significante tijdswinst die wordt behaald zijn de verkregen katalysatoractiviteiten 

vergelijkbaar.  

Een belangrijke uitdaging bij de toepasbaarheid van flow-chemie 

systeem met geïntegreerde detectie is de robuustheid van de toegepaste 

detector. In MS wordt de robuustheid vooral beperkt doordat er niet-vluchtige 

componenten worden geïntroduceerd. De robuustheid van het huidige screening 

systeem werd onderzocht door elke vier minuten dezelfde zilvertriflaat 

katalysator te injecteren met een totale experimentduur van 24 uur.  In 1440 

minuten werden 305 zilver triflaat katalysatoractiviteiten bepaald met een 

residuele standaarddeviatie (RSD%) kleiner dan 7%. Deze resultaten laten de 

potentie van dit robuuste systeem zien waar in een dag, zonder toezicht, een 

grote hoeveelheid verschillende katalysatoren, reactiecondities en 

substraatcombinaties kunnen worden geanalyseerd. 

 In hoofdstuk 3 staat het onderzoek beschreven naar de verdere 

toepasbaarheid van de nieuwe flow-chemie methodologie. Hier staan op 

ferroceen gebaseerde katalysator complexen centraal. Hiervoor werden op 

ferroceen gebaseerde Lewiszuur katalysatorcomplexen gevormd waarmee een 

snelle reactieoptimalisatie en katalysator activiteitsscreening werden uitgevoerd. 

Ferroceen is een uitzonderlijke, met ijzer gecoördineerde sandwich-structuur met  



 

een unieke combinatie van eigenschappen. Deze eigenschappen zijn de 

speciale geometrie, de mogelijkheid van electrofiele substitutie reacties, de 

mogelijkheid om gemakkelijk analogen te creëren, de mogelijkheid om 

chemische en elektronische eigenschappen aan te passen door het veranderen 

van de redox toestand, de hoge tolerantie voor vocht en zuurstof, de hoge 

(thermo-) stabiliteit in verschillende oplosmiddelen, de lage prijs van ferroceen en 

de bewezen activiteit in asymmetrische katalyse.  

Onze interesse in ferroceenderivaten, en meer in het bijzonder, zilver-

gecoördineerde bis(diphenylphosphine)-ferroceen complexen, komt voort uit hun 

potentieel als homogene katalysator in de synthese van gesubstitueerde 

imidazolines. Doordat de substituenten zo makkelijk kunnen worden aangepast 

is het gemakkelijk om deze liganden heel snel in een grote variëteit met 

combinatoriële syntheses te creëren. De activiteit van het katalysatorcomplex 

kan dan worden veranderd door de verschillende substituenten waarbij voor een 

grondige bestudering van deze effecten de traditionele werkwijze niet voldoet. 

In het eerste experiment is de gekatalyseerde synthese van een 

gesubstitueerde 2-imidazoline geoptimaliseerd. Hierbij is de 

reactiestoichiometrie, de optimale verhouding van reactant en katalysator 

concentraties en de reactietemperatuur snel geoptimaliseerd. De flexibiliteit van 

het flow chemie systeem met directe detectie is gedemonstreerd door direct na 

de optimalisatie, de activiteit van een kleine ferroceen bibliotheek te bepalen. In 

deze experimenten was het mogelijk om met minieme hoeveelheden van 

reactanten en katalysatoren de reactie te optimaliseren en daarna de activiteit 

van verschillende katalysatoren te bepalen waarbij de optimale instellingen die 

waren bepaald in het eerste deel van het onderzoek direct werden toegepast. 

In de vorige toepassingen is de geïntegreerde MS detector in de eerste 

plaats gebruikt voor de gevoelige detectie van het product. In een batch synthese 

wordt naast het bepalen van de reactiesnelheid, reactiekinetiek, het 

optimaliseren van de synthese en de kwantificatie van het gevormde product ook 

de identiteit en zuiverheid van het product bepaald. Uiteindelijk draait het  
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natuurlijk om de vraag of de synthese het verlangde product oplevert. Hoewel de 

voordelen van directe detectie in flow-chemie-systemen steeds vaker worden 

gedemonstreerd in stimulerende innovatieve publicaties wordt de geïntegreerde 

detector tot op heden alleen gebruikt om de reactie te optimaliseren. Daarbij is 

de geïntegreerde detector tot op heden nog niet gebruikt voor de identificatie van 

geïntroduceerde verbindingen en gevormde producten. Het vervolg van dit 

proefschrift behandeld vooral het onderzoek naar de integratie van verschillende 

MS detectoren in het flow-chemie systeem en de mogelijkheden en beperkingen 

die deze detectoren kunnen bieden. 

 In hoofdstuk 4 ligt de nadruk op het onderzoeken van het identificatie 

potentieel van MS detectie in een flow-chemie systeem. Hiervoor werd in dit 

hoofdstuk MS fragmentatie van [ferrocenyl bidentaat + Ag]+ 

katalysatorcomplexen onderzocht in MSn experimenten met een flow-chemie 

systeem uitgerust met hoge-resolutie quadrupool-time-of-flight (Q-TOF) en ion-

trap time-of-flight (IT-TOF) hybride instrumenten. Dit fragmentatie onderzoek is 

gecombineerd met density functional theory (DFT) berekeningen van 

fragmentatie mechanismen om de waarschijnlijkheid van de voorgestelde 

fragmentatie te verifiëren.  

De onderzochte ferroceen bibliotheek bestond uit acht zelf 

gesynthetiseerde liganden (klasse-1 en klasse-2) en diverse Solvias liganden 

van de Josiphos, Taniaphos en Walphos klassen. Het grootste deel van de 

fragment-ionen voor klasse-1 verbindingen bleek klasse specifiek, m.a.w. de 

gehele klasse verbindingen leveren dezelfde fragmenten. Er werden echter ook 

enkele specifieke fragmenten waargenomen, dit biedt de mogelijkheid om 

specifieke substituenten te identificeren. Overeenkomsten en verschillen in de 

waargenomen fragmentatie voor de andere vier katalysator klassen werden ook 

onderzocht. Om het verschil in fragmentatie tussen klasse-1 en klasse-2 

katalysatorcomplexen te begrijpen werden er additionele DFT berekeningen 

uitgevoerd. De resultaten in hoofdstuk 4 geven aan dat een flow-chemie 

systeem uitgerust met hoge-resolutie MS in staat is om de identiteit van  



 

geïntroduceerde met combinatoriële synthese geproduceerde katalysatoren te 

bevestigen. 

In hoofdstuk 5, zijn de mogelijkheden en beperkingen van MS detectie 

in een flow-chemie synthesesysteem verder onderzocht. Ten eerste is de 

mogelijkheid om [ferrocenyl bidentaat + Ag]+ katalysatorcomplexen te 

karakteriseren in een systeem uitgerust met lage-resolutie quadrupool MS onder 

synthese-omstandigheden onderzocht. Mechanismen van in-source fragmentatie 

zijn vergeleken met mechanismen die eerder in hoge-resolutie MSn fragmentatie 

zijn opgehelderd. Daarnaast is in dit hoofdstuk de compatibiliteit van MS detectie 

met verschillende oplosmiddelen uitgebreid onderzocht waarbij de voordelen en 

nadelen van verschillende ionisatietechnieken uitgebreid aan bod komen. 

Hiervoor is lage-resolutie MS gecombineerd met APCI en ESI MS in afzonderlijke 

en gecombineerde bronnen. Bovendien is het resultaat van discharge-off (ND-

APCI) en gecombineerde APCI en ND-APCI bekeken met betrekking tot 

gevoeligheid van productionen en fragmentatie efficiëntie. 

 Hoewel de verkregen in-source fragmentatie met APCI MS significant 

minder uitgebreid is dan de fragmentatie met speciale (hoge-resolutie) MSn-

instrumenten biedt de overeenkomst van de fragmentatie de mogelijkheid om 

geïntroduceerde katalysatorcomplexen te karakteriseren, vooral als APCI wordt 

uitgevoerd in combinatie met ND-APCI, zodat [M + Ag]+ ionen dan tevens in 

hetzelfde systeem kunnen worden bepaald
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