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Samenvatting g 

Vanwegee hun bijzondere fotofysische eigenschappen trekken lanthanide-ionen reeds 
langg de aandacht in wetenschappelijke kringen en worden zij toegepast in moderne tech-
nologieën,, in het bijzonder als het gaat om het opwekken of versterken van licht. De lumi-
nescentiee van lanthanide ionen wordt gekenmerkt door spectraal smalle emissielij nen en 
eenn lange natuurlijke levensduur, ongeacht de omringende matrix. 

Ditt proefschrift betreft het ontwerp, de synthese en de fotofysica van luminescerende 
lanthanide-complexenn alsmede onderzoekingen naar de toepassing van deze complexen in 
dee medische diagnostiek en in fotonische materialen. De complexen bestaan uit lanthanide 
ionenn die zijn opgesloten in een organisch ligand. Het ligand kan aangepast worden om het 
complexx geschikt te maken voor een bepaalde toepassing, bijvoorbeeld door de oplosbaar-
heidd of de optische en elektrochemische eigenschappen te beïnvloeden. Vaak bevatten 
luminescerendee lanthanide complexen zogenaamde antennechromoforen die in staat zijn 
omm licht te absorberen en deze energie over te dragen aan het ion, een proces dat bekend 
staatt als fotosensibilisering. Deze indirecte manier om de luminescentie van lanthaniden 
tee 'pompen' is veel efficiënter dan directe foto-excitatie, aangezien het laatste kwantum-
mechanischh verboden is. 

Hett merendeel van het werk aan lanthanide ionen van vóór dit proefschrift was gedaan 
aann europium(III) en terbium(III) complexen, die beide een zichtbare luminescentie ten 
toonn spreiden, respectievelijk in het rode en het groene deel van het spectrum. Uit energe-
tischee overwegingen blijkt dat organische chromoforen alleen effectieve sensibilisatoren 
voorr deze ionen kunnen zijn als hun excitatie-energie op zijn minst in het nabij-ultraviolet 
ligt,, hetgeen een nadeel is voor verscheidene toepassingen. 

Nabij-infraroodd (NIR) luminescente lanthanide-ionen zouden het echter mogelijk 
moetenn maken om zichtbaar licht absorberende antennechromoforen te gebruiken. We 
hebbenn vastgesteld dat het inderdaad mogelijk is om kleurstoffen zoals fluoresceine en 
eosinee in te bouwen als de licht absorberende componenten in NIR luminescerende neody-
mium(III),, erbium(III) en ytterbium(III) complexen (Hoofdstuk 4). Eén van de resultaten 
wass dat we als eersten de luminescentie van het fotonisch belangrijke erbium(III) fotosen-
sibiliseerdenn en waarnamen in organische media. 

**  Hetgeen zoveel betekent als: 'gevoelig maken voor licht'. 



1300 SAMENVATTING 

Echter,, een gedetailleerd fotofysich onderzoek met behulp van diverse al dan niet tijd-
opgelostee spectroscopische technieken bracht aan het licht dat de sensibilisering in deze 
'eerstee generatie' NIR luminescente complexen niet erg efficiënt verloopt. In een 'tweede 
generatie'' complexen, met fluorexon als ligand (Hoofdstuk 5), is de sensibiliseringseffi-
ciëntiee opgestuwd tot waarden die de 100% benaderen door de afstand tussen het 
'antenne'-gedeeltee en het ion te verkleinen. Met deze constructieregel in het achterhoofd 
werdd een nieuw ligand gesynthetiseerd, dat het mogelijk maakt biomoleculen nabij-infra-
roodd luminescent te markeren. Het werd met succes toegepast in een modelmatige kli-
nisch-diagnostischee test (Hoofdstuk 6). 

Behalvee deze bijdragen werd ontdekt dat push-pull chromoforen zoals Michler's keton 
enn Nijl Rood complexen vormen met lanthanide (3-diketonaten (chelaten die oplossen in 
organischee oplosmiddelen en die bekend zijn als NMR shift reagentia). De complexering 
veroorzaaktt een bathochrome verschuiving van de langgolvige absorptieband van de chro-
mofoor.. Gecombineerd met het in het algemeen kleine singulet-triplet energieverschil van 
dergelijkee chromoforen leidt dit tot lanthanidecomplexen die met ongeëvenaard lange 
golflengtess licht aangeslagen kunnen worden. Vooral het complex van Michler's keton met 
EuFODD is een uniek geval, dat in hoge kwantumopbrengst (20%) gesensibiliseerde Eu 
luminescentiee produceert na excitatie met zichtbaar (400-460 nm) licht. Hoofdstuk 7 geeft 
dee details over deze complexen. 

Eenn ander aandachtspunt in dit proefschrift is de natuurlijke (of stralende) levensduur 
vann de luminescente toestand van lanthanide ionen in organische matrices (Hoofdstuk 3). 
Dezee belangrijke parameter heeft tot nu toe weinig aandacht gekregen in de literatuur, maar 
err is bekend dat hij sterk afhangt van de coördinatie-omgeving van het ion. Twee manieren 
omm de natuurlijke levensduur te bepalen werden onderzocht: Judd-Ofelt theorie en directe 
bepalingg uit het absorptiespectrum met behulp van Einsteins relatie tussen absorptie en 
spontanee emissie. Bovendien leidden we een eenvoudige uitdrukking af om de natuurlijke 
levensduurr van Eu uit het emissiespectrum van dit ion te berekenen. De geldigheid van 
dezee uitdrukking hebben we experimenteel vastgesteld. 


