
 

 

 University of Groningen

Fullerenes for organic electronics
Kooistra, Floris Berend

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2007

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Kooistra, F. B. (2007). Fullerenes for organic electronics. [Thesis fully internal (DIV), University of
Groningen]. s.n.

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 24-05-2023

https://research.rug.nl/en/publications/a1a5fe52-2929-41db-8b54-39e24879e9bb


Stellingen 
Behorende bij het proefschrift van Floris B. Kooistra 

 
1. Het gebruik van CBr4 bij Bingel addities zorgt volgens LC-MS 

voor significante additie van het CBr2 carbeen aan zowel C60 
als aan het gewenste mono-adduct. Dit in tegenstelling tot wat 
geclaimed wordt in de literatuur. X.Camps and A.Hirsch, 
J.Chem.Soc.Perkin.Trans. 1, 1997 

2. Bij het schrijven van een review over zonnecellen gebaseerd 
op polymeren zou men de tot dan toe beste resultaten voor 
elk type zonnecel gebaseerd op polymeren moeten noemen 
en niet de beste resultaten weglaten. S.Günes, H.Neugebauer 
and N.S. Sariciftci, Chem. Rev. 2007, 107, 1324  

3. Als men data vergelijkt, zou men nieuwe resultaten moeten 
vergelijken met de beste daarvoor verkregen data en niet met 
de slechtste. J.Y.Kim, S.H.Kim, H-H.Lee, W.Ma, X.Gong and 
A.J.Heeger Adv.Mater. 18, 2006, p.572. W.Ma, C.Yang, 
X.Gong, K.Lee and A.J.Heeger, Adv.Funct.Mater. 15 , 2005, 
p.1617 

4. Het blijkt erg lastig te zijn een correcte structuur van C60 of 
PCBM te tekenen. S.Günes, H.Neugebauer and N.S. 
Sariciftci, Chem. Rev. 2007, 107, 1324. J.Zaumseil and, 
H.Sirringhaus, Chem.Rev.2007, 107, 1296. L.H. Nguyen et al. 
Sol.En.Mater.Sol.Cells., 2006, 90, 2815. McNeill, C.R. et al., 
NanoLetters, 2004, 4, 219. Kim, Y. et al., APL, 2005, 86, 
063502  

5. Het voorspellen van zonnecellen met hoge efficienties door 
één parameter te optimaliseren en aan te nemen dat andere 
parameters onveranderd hoog blijven is makkelijk en zelfs 
naief te noemen aangezien het veranderen van één 
parameter altijd effect heeft op andere parameters. M. C. 
Scharber, D. Mühlbacher, M. Koppe, P. Denk, C. Waldauf, A. 
J. Heeger and C. J. Brabec, Adv.Mater.,2006, 18, 789. 

6. Het incorporeren van waterafstotende fluor atomen in de 
structuur van fullerenen resulteert niet in luchtstabiele 
transistoren (dit proefschrift) in tegenstelling tot wat geclaimed 
wordt door: M. Chikamatsu et al., Abstract No. S5.3, 2006 
Abstract Viewer. Boston MA: Materials Research Society. 



7. De term ‘biologisch’ vlees lijkt te impliceren dat ander vlees 
geen biologische oorsprong heeft. 

8. Whisky distillateurs zouden zich meer zorgen moeten maken 
om de kwaliteit van hun product dan om de verpakking ervan. 

9. Doordat slechts goede resultaten gepubliceerd worden gaat 
een hoop nuttig onderzoek verloren. 

10. Het file probleem zou efficient aangepakt kunnen worden door 
iedere auto uit te rusten met een GPS navigatie systeem en 
verkeers updater. 

11. Het heeft weinig nut studenten hun assistenten te laten 
beoordelen als de desbetreffende assistenten hier nooit 
feedback van krijgen. 

 
 


