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NEDERLANDSE SAMENVATTING 
 

In dit proefschrift worden systemen en methoden beschreven die ingezet kunnen worden voor 

gebruiksvriendelijke analyse op locatie. Het proefschrift bestaat uit een introductie hoofdstuk 

(Hoofdstuk 1) en vier secties. In de eerste sectie van het proefschrift worden de technologieën 

beschreven die gebruikt worden om dergelijke devices te produceren, namelijk 3D printen en 

(bio)chemische tests op papier. In de tweede sectie van het proefschrift wordt de ontwikkeling 

en karakterisering beschreven van 3D-geprinte cartridges voor paper spray ionization (PSI), 

een methode om, zonder monsteropwerking, ionen te genereren uit vloeistoffen voor massa 

spectrometrie onder atmosferische druk. In de derde sectie van het proefschrift introduceren 

we een aantal nieuwe functionaliteiten voor paper microfluidics, een vakgebied waarin we 

kleine hoeveelheden vloeistof kunnen beheersen en geleiden op een papieren substraat. In de 

laatste sectie presenteren we een algemene beschouwing van het onderzoek uit dit 

proefschrift, de mogelijkheden voor toekomstig onderzoek, en een samenvatting van dit 

proefschrift. 

Hoofdstuk 2 biedt onze visie op recente ontwikkelingen op het gebied van (bio)chemische 

analyses op papier, en we identificeren mogelijkheden en trends voor toekomstig onderzoek 

in dit veld. In de eerste plaatst wordt er een overzicht gegeven van het gebruik van papier in 

wetenschappelijke context, gevolgd door een beschrijving van de belangrijke eigenschappen 

van papier, die het hier zo geschikt voor maken. Vervolgens bespreken we een aantal 

onderzoeksgebieden die draaien om dit materiaal, waaronder PSI en paper microfluidics, en 

beschouwen de huidige staat van progressie in het kader van systeemintegratie, 

maatschappelijke toepasbaarheid, en innovatie. Tot slot geven we een aantal aanbevelingen 

voor het uitvoeren van onderzoek naar tests die op papier zijn gebaseerd. 

Hoofdstuk 3 beschrijft het tweede materiaal dat centraal staat in dit proefschrift, namelijk 3D-

geprinte polymeren. We hebben veel baat gehad bij een specifieke 3D print methode, fused 

deposition modeling (FDM), welke gebaseerd is op de extrusie van gesmolten polymeer. We 

beschrijven de methodologie en karakteriseren een aantal parameters, waaronder de resolutie 

en ruwheid van geprinte objecten, lekkage binnen objecten en transparantie. Bovendien 

bepalen we de verenigbaarheid van twaalf verschillende FDM materialen met verschillende 

oplosmiddelen en met biologische modellen (endotheelcellen en lever weefsel). Tot slot wordt 

in dit hoofdstuk beschreven hoe FDM 3D printen kan worden toegepast voor de ontwikkeling 

van zogeheten lab-on-a-chip systemen, waarbij we kijken naar het repliceren van structuren in 

een siliconen rubber, het produceren van 3D-geprinte kanaaltjes voor vloeistoffen, het 

produceren van prototypes en het op maat maken van experimentele opstellingen. 

De tweede sectie van het proefschrift bestaat uit hoofdstukken 4 en 5 en richt zich op de 

ontwikkelingen van cartridges voor PSI. In PSI wordt een tip gemaakt uit papier met een 

scherpe punt. Op deze tip kan monster worden aangebracht en door er oplosmiddel op aan te 
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brengen en een hoge potentiaal ontstaat er ion spray, wat leidt tot gasfase ionen die met massa 

spectrometrie geanalyseerd kunnen worden. In hoofdstuk 4 integreren we een papieren tip die 

gebruikt kan worden voor PSI in een 3D-geprinte cartridge. Deze cartridge is ontworpen om 

de papieren tip te beschermen en stabiliseren, maar ook om passieve vloeistofstroming naar 

de tip toe te reguleren. Deze vloeistof is nodig voor het elueren van monster, als ook voor de 

PSI zelf. Wanneer onze cartridge niet wordt ingezet voor het aanleveren van de vloeistof, kan 

het meer dan 10 minuten duren voordat het gehele papier nat is. Echter doordat de cartridge 

ontworpen is met bepaalde interne structuren, kunnen we het gehele papier in ongeveer een 

minuut nat maken met een vast volume aan oplosmiddel, en daarmee klaar hebben voor het 

starten van de meting. Bovendien regelt de cartridge ook na het starten de continue aanvoer 

van vloeistof naar de papieren tip. Met dit systeem was het mogelijk om een papier 

chromatografie experiment direct te koppelen aan detectie met massa spectrometrie. 

Hoofdstuk 5 beschrijft de verdere ontwikkeling van de PSI cartridge, waarbij 2 nieuwe 

functionaliteiten worden toegepast om de gebruiksvriendelijkheid en de kwaliteit van de 

metingen te verbeteren. Ten eerste is er een netwerk van 3D-geprinte buisjes toegevoegd, 

voor het aanleveren van gas dat met paper spray mee stroomt en het omringt. Stikstofgas kan 

door dit netwerk worden geleid via een enkele ingang, waarna het intern wordt opgesplitst 

middels vertakkingen en wordt losgelaten rondom de punt van de papieren tip om de 

verdamping van oplosmiddel te bespoedigen, en zo betere ionisatie te verkrijgen. De tweede 

toevoeging betreft een elektrostatische lens, welke direct voor de PSI tip is geplaatst. In dit 

hoofdstuk laten we zien dat het omringend gas gebruikt kan worden om de signaal-ruis 

verhouding te vergroten, door de sterkere verdamping van oplosmiddel, terwijl de lens 

gebruikt kan worden voor het convergeren (of divergeren) van de PSI. Deze nieuwe 

configuratie van de PSI cartridge laat niet alleen zien dat we snel vooruitgang boeken op het 

gebied van instrumentontwikkeling via 3D printen, maar gaf ook een betere kwaliteit 

metingen en meer operationele vrijheid (lagere potentialen, meer vrijheid in positionering). 

De derde sectie van dit proefschrift bestaat uit hoofdstukken 6 tot en met 9 en draait om paper 

microfluidics, met name onze vorderingen om nieuwe functionaliteiten toe te voegen binnen 

dit onderzoeksgebied. In hoofdstuk 6 wordt een methode beschreven voor het aanbrengen van 

hydrofobe patronen op papier met alkyl keteen dimeer (AKD), middels een 2-staps procedure. 

Eerst wordt papier volledig met AKD behandeld om het hydrofoob te maken, waarna 

bepaalde delen specifiek worden blootgesteld aan zuurstof plasma om het weer hydrofiel te 

maken. Door 3D-geprinte sjablonen in te zetten, kunnen we andere delen effectief afschermen 

tegen blootstelling, waardoor deze hydrofoob blijven. Vervolgens worden de hydrofiele delen 

nat gemaakt met water en wordt een oplossing van AKD in hexaan hieromheen aangebracht. 

Doordat water niet mengt met hexaan, zal er slechts AKD worden afgezet op de reeds 

hydrofobe delen, welke hierdoor nog sterker hydrofoob worden. Via deze methode kunnen we 

paper microfluidic systemen ontwerpen met 3 verschillende soorten eigenschappen: hydrofiel, 

of hydrofoob met ofwel 1 of 2 maal aangebrachte AKD. De hieruit resulterende verschillen in 



239 

 

oppervlakte energie zorgen ervoor dat ze in verschillende mate doorlaatbaar zijn voor 

verschillende oplosmiddelen. Deze selectieve doorlaatbaarheid wordt vervolgens ingezet om 

op papier poorten te maken die vloeistoffen wel of niet door laten, afhankelijk van hun 

samenstelling. Selectief doorlaatbare aan/uit poorten kunnen gebruikt worden voor het apart 

opslaan van verschillende reagentia in beperkte ruimte, maar ook voor het precies afmeten 

van volumes in monstername met een papieren test. 

Selectieve doorlaatbaarheid van papier dat is behandeld met AKD wordt verder onderzocht in 

hoofdstuk 7, waar we stukjes papier met verschillende oppervlakte energie gebruiken om een 

tegenstroom van twee vloeistof fasen (water en 1-octanol) te genereren. Wanneer water en 

octanol beide geïntroduceerd worden in een strip van onbehandeld papier, zal water sterkere 

capillaire trek ondervinden en als gevolg de poriën in het papier vullen. Echter, wanneer het 

papier is behandeld met AKD is het niet doorlaatbaar voor water, maar nog wel voor octanol. 

In geen van de bovenstaande situaties kunnen we een stabiel raakvlak creëren tussen beide 

fasen. Echter, wanneer we een strip onbehandeld papier koppelen aan een strip papier dat met 

AKD is behandeld, zullen beide fase één strip vullen, maar niet de andere. Nu kunnen beide 

fasen bewogen worden in verschillende richtingen en daardoor ook in tegengestelde 

richtingen. Dit principe wordt bewezen door het voorbeeld van de verdeling van basische 

fuchsine over beide fasen, afhankelijk van de zuurgraad van de water fase. 

In hoofdstuk 8 beschrijven we hoe een 3D-geprinte cartridge ontwikkeld en ingezet wordt om 

monster te concentreren op een papieren schijfje. Vergelijkbaar aan onze aanpak in hoofdstuk 

5, introduceren we vertakkende buisjes in de cartridge om te komen tot een groot aantal 

nozzles (tot 32) in een cirkelvormig patroon om een homogene luchtdruk te creëren in een 

afgesloten ruimte boven het papier. Zodra monster naar de papieren schijf stroomt, zal deze 

nat worden. De lucht die richting de schijf wordt geleid zorgt ervoor dat er op specifieke 

punten verhoogde verdamping plaatsvindt, waardoor netto vloeistofstroming naar deze 

gebieden toe ontstaat. Dit geïnduceerde koffievlek-effect leidt tot continue afzetting van 

monster op de grenzen van de gedroogde oppervlakken en daardoor tot het concentreren van 

het monster. Blauwe voedselkleurstof wordt gebruikt om dit effect aan te tonen. We vonden 

dat we lagere concentraties konden meten dan wanneer het monster simpelweg op een stukje 

papier wordt aangebracht. Bovendien kunnen we grotere volumes aan monster gebruiken om 

de detectielimiet te verlagen. Wanneer we geen actieve verdamping middels luchtstroming 

gebruiken, dan leidt het vergroten van monstervolume tot het groter worden van de vlek, maar 

niet tot een hogere intensiteit van de kleur. Met de cartridge wordt de vlek niet groter, maar 

wel de intensiteit. 

In hoofdstuk 9 gaan we terug naar het behandelen van papier met AKD, en ook naar de PSI 

cartridge uit hoofdstukken 4 en 5. In dit hoofdstuk gebruiken we een andere methode om 

papier te behandelen met AKD dan in hoofdstuk 6, namelijk door het eerst te suspenderen in 

water als microdeeltjes, welke vervolgens via een pen op papier aangebracht kunnen worden. 

De pen kan ook bevestigd worden in een 2D plotter, indien nodig, om het productieproces te 
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automatiseren. De productie van deze inkt is gekarakteriseerd en geoptimaliseerd zodat er een 

homogene verdeling van deeltjesgrootte werd verkregen. De inkt is vervolgens gebruikt om 

een relatief eenvoudige structuur op een tip aan te brengen voor een PSI experiment. Deze 

structuur is een selectief doorlaatbare poort vlak voor de punt van de tip en vormt een barrière 

voor waterige monsters zodat ze geconcentreerd worden in dit gebied wanneer het 

oplosmiddel verdampt. Dit geconcentreerde monster kan vervolgens geëlueerd worden met 

methanol en direct geïoniseerd worden voor de massa spectrometer. Deze methode leidt ertoe 

dat met name moleculen die meer retentie hebben op papier een hogere intensiteit bereiken in 

massa spectra. 

In hoofdstuk 10 wordt een algemene beschouwing gepresenteerd over de onderwerpen uit dit 

proefschrift, gevolgd door een uiteenzetting over de toekomstige richtingen voor dit soort 

onderzoek. We hebben op de grenzen gewerkt van wat er mogelijk is in de toepassing van 

papier, als mede voor de toepasbaarheid van 3D printen voor wetenschappelijke doeleinden. 

Er ligt nog genoeg werk in het verschiet als we kijken naar systeemintegratie, 

gebruikersgemak en toepasbaarheid, welke op hun beurt bepalend zullen zijn voor de sociale 

acceptatie van dergelijke benaderingen. Echter, wij zijn ervan overtuigd dat dit werk veel 

potentie laat zien om daadwerkelijk iets voor de maatschappij te kunnen betekenen, hetgeen 

aan het einde van de dag de primaire rechtvaardiging is van dit onderzoek.  

  




