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Samenvatting 
 

 Zwakke intermoleculaire interacties staan reeds sinds lange tijd in de belangstelling. Het 

begrijpen van hun aard en gedrag vormt fundamenteel probleem en is van fundamenteel belang. De 

reden hiervoor is dat dergelijke interacties bepalend kunnen zijn voor tal van chemische fenomenen 

en processen: ze kunnen bijvoorbeeld de reactie-stereodynamica bepalen van chemische reacties in 

de gasfase en op oppervlakken. Zwakke chemische interacties spelen ook een cruciale rol in 

verscheidene biologische en supramoleculaire systemen, waardoor ze ook direct relevant zijn in de 

kristaltechnologie, moleculaire herkenning, medicijnontwerp en katalyse. Een gedetailleerde 

karakterisering van deze niet-covalente interacties is niet triviaal. Alleen theoretische ondersteuning 

kan licht werpen op de aard van de leidende componenten die, in onderling samenspel, de sterkte van 

de interacties bepalen. De belangrijkste componenten voor zwakke interacties zijn elektrostatische 

wisselwerking, inductie, dispersie, Pauli-repulsie en ladingsoverdracht: een diepgaande kennis en 

modellering van deze termen zijn cruciaal om informatie te verkrijgen over de hele interactie en om 

het bijzondere effect van elke term vast te stellen. Om zwakke chemische interacties adequaat te 

beschrijven, zijn kwantummechanische berekeningen op hoog niveau noodzakelijk. 

 Dit proefschrift is het resultaat van een internationaal joint supervision promotieonderzoek 

met de Vrije Universiteit Amsterdam, onder begeleiding van Prof. Dr. Matthias Bickelhaupt en Prof. 

Dr. Célia Fonseca Guerra. Dit onderzoek onderstreept de essentiële rol van computationeel onderzoek 

op het gebied van niet-covalente interacties. Onze analyses zijn gebaseerd op een kwantitatieve 

berekening van elk van de componenten die tezamen de intermoleculaire wisselwerking vormen, met 

behulp van kwantumchemische methoden en, waar mogelijk, een analytische benadering om deze te 

modelleren. Daarnaast hebben wij gebruik gemaakt van molecular-beam scattering experimenten 

uitgevoerd door Prof. Fernando Pirani aan de universiteit van Perugia, om aanvullende kwantitatieve 

informatie te verkrijgen m.b.t. de componenten van de onderzochte zwakke interactie. 

 Het voor dit proefschrift verrichtte onderzoek had tot doel inzichten te verkrijgen in specifieke 

verbindingen die experimenteel nog niet geïsoleerd zijn, zoals sommige edelgasadducten. Er is vooral 

gebruik gemaakt van de Charge-Displacement function (CDF) die toegepast is om de lading in te 

schatten die verplaatst wordt bij de vorming van het adduct, in het bijzonder bij waterstofbruggen en 

halogeenbindingen. Verder zijn biologische systemen onderzocht om de kwaliteit van onze 

analysemethoden, ontwikkeld aan de hand van kleine prototypische modellen, ook in het geval van 

grotere systemen te verifiëren. 

 De hoofdlijnen van dit proefschrift zijn als volgt: In hoofdstuk 1 hebben we de theoretisch 

voorspelde stabiliteit en korte afstanden van heliumadducten met enkele zeer polaire moleculen 
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bestudeerd. Als eerste hebben wij kunnen constateren dat helium niet alleen elektronendichtheid 

doneert, maar ook deze ook kan accepteren bij de vorming van zwak gebonden adducten met zeer 

polaire substraten. In Hoofdstuk 2 is de aard van de interactie van het zwak gebonden Be-He 

onderzocht met behulp van een theoretische benadering, waarbij ook een semi-empirische 

formulering van het interactiepotentiaal is ontwikkeld. Deze analyse heeft aangetoond dat de 

aangeslagen toestand Be (1D) hierbij betrokken is en dat de leidende interactiecomponent de 

ladingsoverdracht is. Hoofdstukken 3 en 4 zijn volledig gewijd aan het onderzoek naar 

halogeenbindingen in zowel kleine prototypische modelsystemen als ook grotere bio-organische 

systemen. In hoofdstuk 3 rapporteren we de resultaten van een benadering waarbij gebruik gemaakt 

wordt van high-level ab initio berekeningen en molecular-beam scattering experimenten voor het 

onderzoeken van potentiële energieoppervlakken van de reeks edelgas-Cl2-adducten. Met deze 

resultaten hebben we  de interactie kunnen karakteriseren, voor zowel de grondtoestand als ook voor 

aangeslagen toestanden. Hoofdstuk 4 betreft een computationeel onderzoek naar de rol van 

halogeenbindingen in een reeks peri-gesubstitueerde naftalenen die de katalytische functie van 

deiodinase-enzymen nabootsen. Hierbij is de cruciale rol blootgelegd van de vorming van deze 

zwakke halogeenbindingsinteractie in de snelheidsbepalende stap van het volledige enzymatische 

proces. Hoofdstuk 5 is gewijd aan de wisselwerking tussen halogeenbindingen en waterstofbruggen 

voor het stabiliseren van wateradducten met apolaire moleculen. Door een experimenteel-

computationele benadering is de rol van verschillende componenten geïdentificeerd zodat een model 

van de interactiepotentiaal geformuleerd kon worden. In Hoofdstuk 6 is de coöperativiteit van 

waterstofbruggen in supramoleculaire systemen verkend, waarbij de polymeerketens samengesteld 

zijn uit aromatische monomeren. De gevonden synergie bleek zowel uit de elektrostatische attractie 

als de orbitaalinteractie te komen. Verder hebben we onderzocht, waarom er een versterking van het 

aromatisch karakter is in de onderzochte polymeerketens. 
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