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Samenvattingg voor niet-chemici 

Dee zon is een belangrijke energiebron voor onze planeet, de aarde, en zal in de toekomst wellicht 

nogg belangrijker worden voor ons mensen, wanneer fossiele brandstoffen niet meer in zulke grote 

hoeveelhedenn beschikbaar zijn. De ontwikkeling van zonnecellen speelt hierin een essentiële rol. 

Mett behulp van een zonnecel kan licht opgevangen worden en omgezet worden naar elektriciteit. 

Terwijll  er voor ons nog een hele lange weg te gaan is in de ontwikkeling van een duurzame en 

efficiëntee methode om zonlicht om te zetten naar voor ons bruikbare vormen van energie, bewaart 

dee natuur zorgvuldig dit geheim. Planten en bomen maken elke dag dankbaar gebruik van het 

zonlichtt wat hier op aarde valt. Zij bezitten in hun bladeren grote hoeveelheden chromoforen (of 

kleurstoffen),, die heel efficiënt het zonlicht kunnen absorberen. Uiteindelijk wordt de energie 

verkregenn door absorptie van het zonlicht door planten en bomen gebruikt voor de synthese van 

onderr andere zuurstof en koolwaterstoffen (belangrijke bouwstoffen). 

Ookk chemici proberen op een slimme manier gebruik te maken van licht als energiebron, niet 

alleenn zoals hierboven genoemd voor de ontwikkeling van zonnecellen, maar in een veel bredere 

zin.. Licht kan gebruikt worden als energiebron om (i) een verandering in de structuur van 

moleculenn teweeg te brengen, (ii) om een reactie uit te voeren tussen moleculen of om (Ui) 

energiee of (iv) elektronen te verplaatsen tussen moleculen, zoals schematisch afgebeeld in Figuur 

1.. Al deze processen starten bij een molecuul dat door absorptie van licht in een zogenaamde 

aangeslagenn toestand verkeert. Dit is een toestand waarin een molecuul een overdosis aan energie 

bezitt als gevolg van de absorptie van licht. Deze toestand is in Figuur 1 aangeduid met een ster 
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Figuurr 1. Vier belangrijke processen die onder invloed van licht kunnen plaatsvinden: (i) 

structuurverandering,structuurverandering, (ii) chemische reactie. (Ui) energieoverdracht en liv) elektronoverdracht tussen 

moleculen. moleculen. 

Dee processen hierboven genoemd spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van diverse 

toepassingen,, zoals data opslag, displays, zonnecellen en (bio)-sensoren (diagnostiek). Aan de 
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basiss van deze processen staat een breed scala aan chromoforen. Chromoforen zijn niets anders 

dann moleculen, die in staat zijn licht te absorberen. Afhankelijk van de specifieke eigenschappen 

vann een chromofoor, is deze geschikt voor een zekere toepassing. Reacties tussen chromoforen en 

overdrachtt van elektronen of energie tussen chromoforen onder invloed van licht hoeven niet 

persee tussen chromoforen van hetzelfde soort plaats te vinden. De intrinsieke eigenschappen van 

dee verschillende chromoforen bepalen of zij in potentie een koppel kunnen vormen waartussen 

dergelijkee processen plaats kunnen vinden. Het is tevens mogelijk om een groot aantal 

chromoforee groepen te concentreren in één enkel molecuul. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn in 

polymeren,, waarin een groot aantal chromoforen aaneengeschakeld zit (lange ketting), maar ook 

inn het geval van de klasse verbindingen waar in dit proefschrift over gesproken wordt, namelijk 

dendrimerenn (Figuur 2). 

Figuurr 2. Twee structuren die een groot aantal chromoforen kunnen bezitten: polymeren (links) en 

dendrimerendendrimeren (rechts); elke cirkel kan een chromofoor voorstellen. 

Dendrimerenn doen wat betreft hun structuur sterk denken aan de takken van bomen. Het woord 

dendrimeerr is dan ook afgeleid van de Griekse woorden 5ev8pov ("dendron"), wat "boom" 

betekent,, en uepoo ("meros"), wat "deel" betekent. Dus kort gezegd betekent dendrimeer niets 

anderss dan "deel van een boom". Dendrimeren zijn moleculen die stapsgewijs gemaakt worden. 

Inn elke stap van de synthese wordt een hogere graad van vertakking geïntroduceerd. Door deze 

stapsgewijzee synthesemethode is het mogelijk om op verschillende posities binnen de dendrimeer 

chromoforee groepen te introduceren. Zo kunnen deze chromofore groepen geïntroduceerd worden 

doorr het gehele molecuul heen. dus feitelijk op elk vertakkingspunt. maar je kunt ook besluiten 

omm alleen in het centrum van de dendrimeer (in de "core"), alleen in de takken (de "branches"), 

gelegenn tussen de "core" en de buitenkant (de "periphery"), of alleen aan de buitenkant (langs de 

"periphery")) chromofore groepen te plaatsen (Figuur 2). Op deze manier weetje altijd hoeveel 

chromoforee groepen je in één dendrimeermolecuul hebt en ook precies op welke posities binnen 

dee dendrimeer (in de "core", in de "branches" en/of langs de "periphery"). Dit is een belangrijk 

verschill  met polymeren, waar het aantal chromofore groepen per molecuul veel slechter te 

controlerenn is. 

Inn Hoofdstuk 2 van dit proefschrift zijn chromofore groepen, die onder invloed van licht van 

structuurr kunnen veranderen, aan de "periphery" van een dendrimeer vastgemaakt. Wanneer deze 
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veranderingg is opgetreden, kan de chromofore groep altijd weer terugkeren naar zijn 

oorspronkelijkee vorm onder invloed van warmte of onder invloed van licht. Daarnaast is deze 

chromoforee groep zeer gevoelig voor de zuurgraad van zijn omgeving. Het gaat hier om dr pH 

indicatorr methyl oranje. Deze verbinding verandert in water van kleur, namelijk van geel naar 

roze,, op het moment dat het water aangezuurd wordt tot pH 4. Dit is direkt het gevolg van de 

protoneringg van methyl oranje door het zuur. Door heel veel van zulke methyl oranje groepen aan 

eenn dendrimeer vast te maken kunnen deze twee eigenschappen, namelijk de structuurverandering 

onderr invloed van licht en de kleurverandering door toevoeging van zuur, sterk beïnvloed worden, 

niett alleen vanwege het feit dat de groepen zeer dichtbij elkaar zitten, maar ook door de takken 

("branches")) van de dendrimeer (Figuur 3). 
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Figuurr 3. Dendrimeren met methyl oranje groepen aan de "periphery" kunnen zowel op licht als op een 

veranderingverandering in zuurgraad reageren (boven). De chemische structuur van een methyl oranje groep en de 

veranderingenveranderingen daarin als gevolg van licht of als gevolg van een verandering in zuurgraad zijn onderaan 

afgebeeld. afgebeeld. 

Off  dit ook het geval is, wordt onderzocht door de eigenschappen van deze dendrimeren te 

vergelijkenn met een modelverbinding. Zo'n modelverbinding is altijd één enkele chromofoor, in 

ditt geval een methyl oranje molecuul. Voor de structuurverandering van de methyl oranje groepen 

onderr invloed van licht bleek het feit dat de methyl oranje groepen dicht op elkaar zitten in de 

dendrimerenn niet van invloed te zijn. Dit wil zeggen dat zowel de snelheid van de 

structuurveranderingg als het aantal methyl oranje groepen, wat per lichtflit s van structuur 

verandert,, hetzelfde is voor de modelverbinding als voor de dendrimeren bij dezelfde concentratie 

methyll  oranje groepen. De gevoeligheid met betrekking tot de aanwezigheid van zuur bleek 

daarentegenn zeer sterk beïnvloed te worden door de "branches". De "branches" van de 

dendrimeerr kunnen als base optreden en dus zuur "wegvangen" uit hun omgeving. Doordat de 

basesterktee van de "branches" veel groter is dan die van de methyl oranje groepen, worden eerst 

dee basische groepen van de "branches" geprotoneerd. Een protonering leidt er direkt toe dat een 

molecuull  een positief geladen deeltje wordt. Doordat een dendrimeer meerder basische groepen 
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bezit,, zal de lading van de dendrimeer toenemen naar mate er meer van deze groepen 

geprotoneerdd worden door zuur. Deze ladingen zullen elkaar gaan beïnvloeden, want deeltjes met 

dezelfdee lading, in dit geval allen positief, stoten elkaar af. Denk maar aan twee magneten die je 

mett de twee positief geladen kanten naar elkaar toe houdt. Zo bleek dat de eigenschappen van 

methyll  oranje als pH indicator, wat inhoudt dat bij een specifieke zuurgraad een scherpe 

kleuromslagg te zien is, verloren waren gegaan in het geval van de dendrimeren. Dit is direkt het 

gevolgg van de opeenstapeling van ladingen binnen één enkel molecuul. Het was dus niet mogelijk 

omm een "super" pH indicator te maken. Zo zien we maar, dat meer niet altijd beter is! 

Hoofdstukk 3, 4 en 5 hangen zeer sterk met elkaar samen. Ons doel was een dendrimeer met 

zowell  receptorgroepen tussen de "branches" als aan de "periphery" als template moleculen te 

gebruikenn om grotere structuren mee op te bouwen. Binnen deze grotere structuren willen we 

vervolgenss onderzoeken of we energie- en elektronoverdracht kunnen laten plaatsvinden tussen 

dee verschillende componenten van deze structuur. 

Wee kunnen het opbouwen van zulke grotere structuren zoals hierboven bedoeld misschien wel 

hett beste vergelijken met lego. Legostenen bestaan er in alle vormen en maten. Met deze vormen 

enn maten kunnen grotere objecten gebouwd worden, zoals bijvoorbeeld een huis. Het is echter 

niett mogelijk om een duplosteen, die vele malen groter is, te combineren met het vele male 

kleineree legosteentje. Op deze manier is het onmogelijk een stevig huis in elkaar te zetten. Dit 

geeftt al aan de vormen precies op elkaar aan moeten sluiten om een stevige constructie te maken. 

Ditt gaat ook op voor het opbouwen van grotere structuren gebaseerd op moleculen. Een 

substraatmolecuull  moet precies in een receptor passen, anders ontstaat er nooit een stevige 

binding! ! 

substraatmoleculen n 

dendrimeer r 

Figuurr 4. De vorming van een zeer complexe structuur (rechts) bestaande uit een dendrimeer en twee 

verschillendeverschillende substraatmoleculen specifiek ontworpen voor een van de typen receptoren van de 

dendrimeer. dendrimeer. 

Figuurr 4 laat zien hoe dit legoverhaal opgaat voor de dendrimeren, die beschreven worden in 

Hoofdstukk 4 en 5. De receptoren aan de "periphery" en tussen de "branches" verschillen dusdanig 

inn vorm, dat de receptor aan de "periphery" alleen ovale substraatmoleculen kan binden en de 
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receptorr tussen de "branches" alteen driehoekige substraatmoleculen. Omgekeerd is niet 

mogelijk,, denk maar aan de blokkendoos waar een kubus ook niet door een driehoekig gat past. 

Eerstt hebben we in Hoofdstuk 4 de interactie tussen de receptoren aan de "periphery" van de 

dendrimeerr en de substraatmoleculen die daar specifiek in passen onderzocht. Deze specifieke 

combinatiee was nog nooit eerder in dendrimeren geïntroduceerd, dit in tegenstelling tot de 

receptorenn tussen de "branches". Tijdens ons onderzoek kwam naar voren dat de receptoren aan 

dee "periphery" zelf ook als chromoforen kunnen optreden. De receptor bleek in staat licht te 

absorberenn en de energie die hij daarmee gewonnen heeft vervolgens over te dragen aan een 

substraatmolecuull  wat in staat is deze energie te accepteren. Dit proces in het bijzonder en de 

specifiekee eigenschappen van de receptor zelf hebben we uitgebreid onderzocht. Dit gaf ons meer 

inzichtt in de bindingsinteracties tussen deze receptor en substraatmoleculen. 

Vervolgenss hebben we in Hoofdstuk 5 kunnen aantonen dat we inderdaad de complexe 

structuurr uit Figuur 4 kunnen maken. Dit is een zeer belangrijk resultaat, want door het selectieve 

bindenn van substraten aan deze receptoren kunnen we zeer doelgericht bepaalde structuren 

opbouwen.. We krijgen immers geen mengsels van structuren, in die zin, dat we zeker weten dat 

hett ene substraat aan de receptoren tussen de "branches" gaat zitten en het andere substraat aan de 

receptorenn aan de "periphery". 

Hett is leuk om op deze manier met moleculair lego te spelen, maar het zou natuurlijk mooi zijn 

omm ook bepaalde processen, zoals energie- of elektronoverdracht onder invloed van licht te 

kunnenn laten plaatsvinden binnen zo'n structuur. Dit is minder snel gedaan dan gezegd. Want we 

moetenn ons realiseren dat de structuur die we via de legomethode opbouwen niet vast aan elkaar 

zit.. Een legohuis kun je immers ook weer uit elkaar halen totdatje weer alle losse legostenen in 

handenn hebt. Dit geldt ook voor grotere structuren bestaande uit verschillende moleculen, zoals 

hierbovenn beschreven. Een direkt gevolg hiervan is dat de interactie tussen twee componenten uit 

zo*nn structuur zwak is. Voor energie- of elektronoverdracht onder invloed van licht is het meestal 

beterr om een zeer sterke interactie over een korte afstand te hebben tussen het molecuul wat de 

energiee of het elektron afgeeft en het molecuul wat de energie of het elektron accepteert. Nadeel 

vann deze benadering is dat de twee componenten door de sterke binding niet of moeilijk te 

scheidenn zijn: eens gemaakt, altijd gemaakt. Voordeel van de legomethode is dat je structuren 

weerr uit elkaar kunt halen en één molecuul weer kunt vervangen voor een ander, nieuw molecuul. 

Jee kunt dus als het ware je structuur aanpassen en vernieuwen wanneer je maar wilt. De kunst 

voorr het met succes uitvoeren van energie- of elektronoverdracht in dergelijke systemen is een 

goedee combinatie te vinden van moleculen die zeer efficiënt energie of elektronen aan elkaar over 

kunnenn dragen en die ook nog eens gefunctionaliseerd kunnen worden met de specifieke groepen 

diee in een van de receptoren van de dendrimeer passen. 

Eerstt zijn we opzoek gegaan naar een succesvolle combinatie van moleculen die in ons geval 

elektronenn aan elkaar over kunnen dragen onder invloed van licht, ook in het geval dat er slechts 

eenn zwakke binding bestaat tussen deze twee moleculen. In Hoofdstuk 3 hebben we een 

elektrondonorr gefunctionaliseerd met een specifieke groep die precies past in de receptor die 
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vastgemaaktt is aan de elektronacceptor (Figuur 5 (links)). De combinatie van de receptor en de 

specifiekee groep aan de elektrondonor is bewust hetzelfde gekozen als één van de combinaties die 

ookk in de dendrimeer voorkomt, namelijk de combinatie die nog nooit eerder in dendrimeren 

toegepastt is. Zo hebben we meteen een mooi modelsysteem, dat we later kunnen vergelijken met 

dee dendrimeren. De gekozen combinatie bleek succesvol en de snelheid van de 

elektronoverdrachtt was zeer hoog, ondanks de zwakke interactie tussen de elektrondonor en de 

elektronacceptor.. Dit alles hebben we kunnen meten met behulp van zeer snelle lasertechnieken. 

dendrimeer r 

Figuurr 5. Een schematische voorstelling van het modelsysteem bestudeerd in Hoofdstuk 3 (links) en van 

hethet dendrimere systeem zoals onderzocht in Hoofdstuk 5 (rechts) (D = elektrondonor; A = 

elektronacceptor). elektronacceptor). 

Nuu we een combinatie van een elektrondonor en een elektronacceptor gevonden hebben die 

zeerr goed werkt in het modelsysteem, hebben we geprobeerd om ook de elektronacceptor te 

functionaliserenn met een groep, die specifiek bindt aan de receptoren van de dendrimeer tussen de 

"branches".. Dit lukte maar de elektronacceptor bleek niet langer oplosbaar in het oplosmiddel 

waarinn we wilden meten. Het lukte vervolgens wel een ander type elektronacceptor. geschikt 

gemaaktt voor binding aan de receptoren tussen de "branches", te introduceren in de dendrimeer. 

Inn dit geval kon de structuur gebaseerd op de drie componenten, namelijk de elektrondonor, de 

elektronacceptorr en de dendrimeer wel gevormd worden, zoals afgebeeld in Figuur 5 (rechts). 

Echter,, de drijvende kracht voor de elektronoverdracht onder invloed van licht bleek te klein 

("energetischh ongunstig") en dit proces vond dan ook niet plaats. Op dit moment zijn we nog druk 

bezigg om een goede combinatie van substraatmoleculen te vinden waartussen, op het moment dat 

beidee gebonden zijn aan de dendrimeer. elektronoverdracht kan plaatsvinden. Hiervoor moet met 

namee de drijvende kracht voor de elektronoverdracht groot zijn ("energetisch zeer gunstig") en 

daarnaastt moeten beide substraatmoleculen oplossen in het oplosmiddel, waarin de structuur met 

dee dendrimeer wordt opgebouwd. Lost een van de substraatmoleculen niet op. zelfs niet in de 

aanwezigheidd van de dendrimeer. dan is het ook einde verhaal. Zo blijf t de uitdaging de juiste 

combinatiee te vinden bestaan en het onderzoek weer een stap verder te brengen. 
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