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Dit werk beschrijft een aantal onderzoeksprojecten waarin nieuwe foto-actieve organische 

moleculen worden ontworpen. Hoewel de hoofdstukken uiteenlopende onderwerpen 

behandelen, staan deze allemaal in het teken van het vergroten van de wetenschappelijke kennis 

rondom synthese, karakterisering en toepassing van chemische verbindingen welke licht kunnen 

opvangen en uitzenden. Hieronder wordt een Nederlandse samenvatting gegeven van de inhoud 

per hoofdstuk.  

Hoofdstuk een is een inleidend hoofdstuk waarin het ontwerp, de chemische 

bereidingswijze en het nut van lichtopvangende moleculen wordt behandeld. Hierbij komen 

gebieden van de wetenschap aan bod die van belang zijn voor het begrijpen en contextualiseren 

van de overige hoofdstukken: licht als natuurkundig verschijnsel, de interactie van licht met 

materie, de chemische synthese van een aantal specifieke organische en organometallische 

moleculen. Tot slot wordt een overzicht gegeven van een aantal apparaten waarin moleculaire 

verbindingen gebruikt worden om licht, elektriciteit of brandstof op te wekken. 

Hoofdstuk twee beschrijft onderzoek van een zeer toegepaste aard, waarbij een fluorescent 

BODIPY-label gebruikt wordt om het – tot dusver niet volledig opgehelderde – 

werkingsmechanisme van het recent op de markt verschenen antituberculosemedicijn 

Bedaquiline te verduidelijken. Het fluorescente label is zo ontworpen dat het de juiste 

eigenschappen heeft om aan Bedaquiline vastgemaakt te worden, zonder dat het de antibacteriële 

werking van het medicijn teniet doet. Het verkregen fluorescente medicijn kan gebruikt worden 
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om de opname van Bedaquiline in een cel te volgen, of om te onderzoeken hoe de M. tuberculosis 

bacterie tracht dit medicijn via zijn zogeheten effluxpompen probeert kwijt te raken. 

Hoofdstuk drie beschrijft het ontwerp en de bereiding van DATS, een nieuwe kleurstof op 

basis van reeds bekende lichtopvangende moleculen met een naftaleen diimide (NDI) kern. 

Spectroscopisch onderzoek wijst uit dat deze verbinding, wat haar functionele eigenschappen 

betreft, overeen komt met porfyrinepigmenten die in de natuur gebruikt worden voor 

fotosynthese. De NDI-kern in DATS is gefuseerd aan een metaalbindend 

salicylideenfenyleendiamine ligand, welke een zinkion bindt. Zodoende is DATS in staat andere 

moleculen met een pyridinegroep te binden, wat een bewezen effectieve strategie is in het 

ontwerpen van supramoleculaire complexen voor, bijvoorbeeld, fotokatalyse en kunstmatige 

fotosynthese. Tot slot blijkt dat aanpassingen aan de salicylideenarmen van het molecuul leiden 

tot de vorming van een microkristallijne vaste stof met geordende dipoolmomenten, hetgeen van 

mogelijk nut is als fotoactieve vaste stof in OLEDs of PEC-systemen. 

Hoofstuk vier beschrijft een synthetische strategie om iridiumhoudende 

organometaalverbindingen te produceren, hoofdzakelijk bedoeld voor OLED toepassingen. Het 

betreft een verkennend onderzoek naar het maken van zulke iridiumverbindingen door middel 

van multicomponentreacties, met als uiteindelijk doel om grote hoeveelheden chemische 

structuren zeer snel te kunnen screenen. Als voorbeeld zijn door middel van een Van Leusen 

driecomponentreactie twee verbindingen gemaakt, met uiteenlopende elektronaffiniteit. De 

eigenschappen van deze verbindingen zijn beschreven door middel van spectroscopie, 

röntgenkristallografie en tijdsopgeloste dichtheidsfunctionaal (TD-DFT) berekeningen. 

  



Samenvatting 

160 

Hoofdstuk vijf sluit deze thesis af met de beschrijving van een nieuwe kwantitatieve 

methode om de verandering in elektronendichtheid in kaart te brengen, die optreedt wanneer 

een moleculaire verbinding licht opneemt of uitzendt, of een geometrieverandering doormaakt 

gedurende een fotofysisch proces. De methode benut elektronendichtheden uit standaard TD-

DFT berekeningen om gesommeerde ladingsveranderingen per atoom te beschrijven. De 

zogenaamde QVECD ladingen die hieruit voortkomen zijn gebaseerd op het integreren van 

dichtheidsverschillen over atoomgecentreerde Voronoi-volumes. In dit hoofdstuk wordt de 

Voronoi-methode met enkele andere ladingspartitioneringsalgoritmen vergeleken als validatie. 

Door middel van een serie voorbeelden van toenemende complexiteit wordt aangetoond dat de 

QVECD ladingen gebruikt kunnen worden om ladingsoverdacht op atomair niveau te beschrijven, 

wat een zeer nuttig hulpmiddel is in het ontwerp van fotoactieve verbindingen. 

In dit werk worden moleculen ontworpen met specifieke fysische en elektronische 

eigenschappen. Hierbij wordt een doelbewuste aanpak gehanteerd, met focus op uiteindelijke 

toepassing van de ontworpen verbindingen in wetenschappelijke of technologische projecten. 

Het gedane werk heeft nieuwe protocollen voor chemische synthese opgeleverd, heeft 

verbindingen opgeleverd welke in biologische onderzoeken gebruikt kunnen worden, heeft 

nieuwe moleculaire structuren ontdekt welke gebruikt kunnen worden in zonnecellen of 

verwante apparaten, en heeft tot slot een theoretisch kader opgeleverd voor het op atomair niveau 

beschrijven van lichtgedreven ladingsoverdracht binnen een molecuul. 


