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Deze tekst is een terugblik op de afgelopen ruim vier jaar die is besteed aan onderzoek

naar organische transistors toegepast als sensors. Deze periode begon eigenlijk tijdens

mijn industriële stage bij Philips Research met computersimulaties van organische tran-

sistors, waarna deze berekeningen tijdens de promotie in de praktijk gebracht mochten

worden. Uiteindelijk heeft dit geleid tot deze thesis, waarvan de wetenschappelijke in-

houd door de overgrote meerderheid van de lezers waarschijnlijk is overgeslagen wegens

te saai, te moeilijk of te lang. Zoals aan de lijst auteurs bij elk hoofdstuk wel valt te zien,

is wetenschappelijk onderzoek al lang niet meer het werk van een enkel persoon. Er zijn

dus vele personen aan wie ik dank verschuldigd ben voor hun waardevolle bijdrage. Weer

anderen wil ik bedanken voor de leuke werkomgeving en voor de goede sfeer, waardoor

het zeker geen straf was om elke dag weer bezig te gaan.

Om te kunnen promoveren heb je promotors nodig, dus allereerst moet ik Paul Blom

en Dago de Leeuw noemen. Paul omdat ik in zijn groep, Photonics of Organic Semi-

conductors kon promoveren en Dago omdat hij als mijn dagelijkse begeleider optrad en

mij de unieke kans gaf om bij Philips Research in Eindhoven mijn promotieonderzoek

te doen. Dago, jouw geweldige ervaring was eigenlijk altijd genoeg om het onderzoek

weer dat zetje te geven om nog een stapje verder te kunnen. Regelmatig bleek dat je een

soortgelijk probleem al eens eerder was tegengekomen en dat weinig dingen echt helemaal

nieuw zijn. Wat de toepassing ook is, eerst moeten de organische transistoren natuurlijk

wel goed werken: ”you can’t do good physics on lousy devices”.

In onze cluster Organische Elektronica was de perfecte mix van natuurkundigen en

scheikundigen aanwezig om de verscheidenheid aan onderwerpen aan te pakken. Iedereen

stond ook altijd klaar om een helpende hand te bieden en, minstens zo belangrijk, om voor
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een goede sfeer te zorgen. Anne-Marije, Christian, Edsger, Fatemeh, Juliaan, Mengyuan,

Nynke, Paul, Patrick, Sepas, Simon, Yemima: bedankt voor vier geweldige jaren! Zonder

jullie was deze promotie een stuk minder leuk en geslaagd geweest.

Het belang van goede technische ondersteuning bij een promotie kan niet worden

onderschat. Tom Geuns van MiPlaza maakte alle wafers met de transistors die gebruikt

zijn tijdens deze promotie en daardoor was er in elk geval één onderdeel was waar niet

aan getwijfeld hoefde te worden. Ook Eugenio Cantatore kan ik hier noemen, want hij is

niet alleen coauteur op een artikel en een lid van de promotiecommissie, maar hij heeft

ook de transistorsubstraten ontworpen die voor alle artikels zijn gebruikt. Furthermore,

I’d like to thank Sergei Ponomarenko for the synthesis of the SAM molecules.

Promoveren in een omgeving zoals Philips Research is een geweldige ervaring, waar-

voor ik de groepsleider, Hans van Sprang, hierbij dan ook wil bedanken. Andere mensen

bij Philips die ik wil noemen zijn Ties, Rein, Christophe en Giuseppe als kamergenoten

en verder Nico Willard, Eugene Timmering en Eduard Meijer.

A great part of the promotion was participating in the European Biodot project.

There were the great trips all over Europe and visiting Munich just before the Oktober

Fest was a of course a perfect opportunity Moreover, there was the great cooperation

with the people from Bologna. The trips to Italy for joint experiments were great thanks

to Fabio Biscarini and his group at CNR (Eva, Pablo, Illaria, Paolo and the others) and

the people of Francesco Zerbetto’s group (Tobias, Francesca L. and Francesca T.) at the

university.

Uit Groningen wil ik Johan bedanken voor de samenwerking aan het simulatiepro-

gramma Curry, een programma uit de tijd van MS-DOS 3.2 en gezegend met dezelfde

gebruikersvriendelijkheid. Gelukkig waren Anco Heringa en Dick Klaassen bij NXP bereid

heel diep in hun geheugen te graven om ons toch nog te helpen. Ook de reisjes voor

Biodot en de vakantie in Californië (samen met Date en Kriszti) na de MRS waren een

geweldige ervaring.

De andere mensen uit de MEPOS groep kwam ik vooral veel tegen tijdens de geza-

melijke activieteiten en excursies, maar dankzij jullie waren die dan wel geslaagd. Alex,

Auke, Date, Francesco, Frans, Gert-Jan, Herman, Hylke, Ilias, Jan, Jan-Anton, Johan,

Kamal, Kriszti, Martijn, Paul, Renate: dankjewel!

Verder nog dank voor alle niet direct werkgeralateerde ervaringen aan mijn vrienden,

kennissen en DIO Heren 2 voor de sportieve uitdagingen tussendoor. En als laatste

natuurlijk nog mijn ouders, Arend en Tonie, plus mijn broer en zijn vriendin, Peter en

Loltsje.
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