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Samenvatting – Efficiëntere Proceschromatografie 
Dit proefschrift gaat over proceschromatografie. Chromatografie is een techniek 
waarmee verschillende stoffen van elkaar gescheiden kunnen worden. In figuur 1 is 
het principe van deze scheiding geschetst. De drie stofjes, “driehoekjes”, “rondjes” 
en “blokjes” worden van elkaar gescheiden in een zgn. kolom die gevuld is met 
adsorptiedeeltjes. Deze deeltjes zijn ongeveer een tiende milimeter groot. Door de 
kolom stroomt continu een vloeistof tussen de deeltjes door, bijvoorbeeld water met 
een bepaalde zoutsterkte en zuurgraad. Het monster met de drie stoffen wordt op een 
gegeven moment in deze stroom geï njecteerd en deze stoffen stromen dan met de 
vloeistof door de kolom. Als we één molekuul van één stofje volgen zal dat soms 
binden aan een deeltje (en dus stilstaan) en soms meestromen met de vloeistof. Hoe 
groter de neiging tot binding is hoe groter de perioden zullen zijn waarin het 
molekuul stilstaat en hoe langer het zal duren voor het molekuul weer uit de kolom 
komt. In dit geval valt te zien dat de blokjes het beste binden en de driehoekjes het 
slechtst. De driehoekjes komen dus het eerst uit de kolom en de blokjes het laatst. 
De scheiding is dus gelukt!  
 

 
figuur 1 schematische weergave van de principes van 
chromatografie 

Twee aspecten van het gebeuren in de kolom zijn van belang voor het verkrijgen van 
een scheiding: er moet een verschil zijn in de bindingssterkte van de stoffen en er 
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mag niet al te veel piekverbreding zijn. Piekverbreding houdt in dat een stofje over 
een langere tijd verspreid uit de kolom komt. Dit is ongunstig omdat de stofjes dan 
nog gedeeltelijk gemengd kunnen zijn. Piekverbreding wordt veroorzaakt door grote 
adsorptiedeeltjes en/of door een trage diffusie van stofjes naar de bindingsplaatsen 
op deze deeltjes. Diffusie is het transport van stofjes door spontane bewegingen: 
wanneer een theezakje in stilstaand water wordt gehangen, verspreiden 
theemolekulen zich door diffusie over het water. 
In duizenden laboratoria over de hele wereld wordt chromatografie gebruikt om 
analyses uit te voeren van bijvoorbeeld bloedmonsters of urinemonsters voor 
dopingcontrole of het controleren van grondstoffen, tussenprodukten of 
eindprodukten ten behoeve van produktiecontrole. Chromatografie wordt daarnaast 
ook gebruikt als stap in een produktieproces, voor het zuiveren van produkten. In dat 
geval spreken we over het onderwerp van dit proefschrift: proceschromatografie.  
Proceschromatografie is een erg effektieve scheidingsmethode: ook als er maar een 
klein verschil tussen de stoffen zit kunnen ze nog gescheiden worden. Het is echter 
wel een dure scheidingsmethode. Dat komt doordat de adsorptiedeeltjes erg duur 
zijn (tot wel fl. 1000,= per liter) en doordat er veel vloeistof gebruikt wordt voor het 
continu doorstromen van de kolom. Daarom wordt het vooral toegepast voor dure 
produkten die niet op een andere manier gescheiden kunnen worden, zoals eiwitten 
en geneesmiddelen. Bijkomend voordeel is dat de scheiding bij kamertemperatuur 
kan plaatsvinden, wat goed is voor de stabiliteit van de produkten.  
Om de kosten van de scheiding te beperken zijn er slimme processen bedacht zoals 
“reversed flow chromatography” en “simulated moving bed chromatography” 
(SMB). In hoofdstuk 2 van dit proefschrift wordt beschreven dat met SMB 
aanzienlijke besparingen gerealiseerd kunnen worden. Door deze besparingen kan 
chromatografie een interessante scheidingsmethode worden voor een grotere range 
van produkten. De hogere efficiëntie van deze processen gaat echter wel ten koste 
van de eenvoud. De processen zijn moeilijker te besturen en het steekt allemaal veel 
nauwer. Daarom is er behoefte aan fundamentele kennis over de interactie van alle 
stoffen die bij chromatografie een rol spelen. Deze fundamentele kennis is het 
voornaamste onderwerp van dit proefscrift.  
Het onderwerp van hoofdstuk 3 is de zgn. “size exclusion chromatography”. Daarbij 
bestaan de adsorptiedeeltjes uit een kluwen polymeerketens. Grote molekulen 
kunnen niet in de gaten tussen de polymeerketens komen, kleine wel. Grote 
molekulen zullen dus in één keer tussen de deeltjes door stromen. Kleine molekulen 
zullen echter soms een tijdje tussen de stilstaande polymeerketens zitten en daardoor 
pas later uit de kolom komen. Voor dit soort systemen zijn nieuwe, verbeterde 
relaties opgesteld voor het verdelingsevenwicht (hoeveel molekulen er tussen de 
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polymeerketens kunnen komen) en voor de diffusiesnelheid van de molekulen 
tussen de polymeerketens (hoe snel ze in een deeltje komen en er weer uit gaan). 
Hoofdstukken 4 tot en met 7 gaan over de scheiding van eiwitten met 
ionenwisselings-chromatografie. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het feit dat 
tegengestelde ladingen elkaar aantrekken. De adsorptiedeeltjes hebben heel veel 
kleine porieën waarvan de wand geladen is. Molekulen met dezelfde lading zullen 
hier niet aan binden en snel door de kolom stromen. Molekulen met een 
tegenovergestelde lading zullen wel een bepaalde tijd gebonden worden en dus later 
uit de kolom komen. Hoe hoger de (tegengestelde) lading van een molekuul, hoe 
sterker het gebonden wordt en hoe langer het duurt voor het door de kolom heen is. 
In hoofdstuk 4 worden metingen en een theorie gepresenteerd over het effect van de 
zuurgraad op de binding van eiwitten aan ionenwisselaars. De zuurgraad heeft een 
effekt op de lading van een eiwit en dus op de bindingssterkte. In hoofdstuk 6 wordt 
deze theorie vergeleken met nog meer metingen en met theorieën uit de literatuur. 
De gepresenteerde theorie is vrij simpel (vind ik), maar zij werkt wel vrij goed. Op 
dit gebied moet echter nog wel veel gebeuren. 
In hoofdstuk 5 wordt een theorie gepresenteerd over eiwit-“isothermen”. Met 
isotherm wordt bedoeld hoe het bindingsevenwicht afhangt van de concentratie. In 
het algemeen wordt er als de eiwitconcentratie toeneemt procentueel steeds minder 
eiwit geadsorbeerd. Bij lage concentraties wordt bijvoorbeeld 90 procent gebonden, 
maar als de concentratie toeneemt zal het oppervlak langzaam maar zeker verzadigd 
raken en zal er bijvoorbeeld nog maar 50 procent gebonden worden. De theorie die 
ik bedacht heb houdt rekening met het effect van de grootte van eiwitmolekulen. De 
bekende theorieën uit de literatuur doen dit niet. De fundamentele basis van mijn 
theorie is daarom beter en extrapolaties op basis van deze theorie zullen dus 
betrouwbaarder zijn dan die op basis van uit de literatuur bekende theorieën. 
In hoofdstuk 7 tenslotte wordt de invloed van de bindingssterkte op de 
diffusiesnelheid in de adsorptiedeeltjes bekeken. De metingen tonen aan dat eiwitten 
die sterker gebonden worden minder snel het adsorptiedeeltje in (en uit) bewegen. 
Ze bewegen minder snel omdat ze beter vastgehouden (gebonden) worden. Uit de 
metingen is afgeleid dat er een eenvoudig verband tussen de bindingssterkte en de 
diffusiecoëfficiënt bestaat.  
De nieuwe kennis en het verbeterde begrip zoals die in dit proefschrift beschreven 
zijn kunnen gebruikt worden om bestaande chromatografie -processen efficiënter uit 
te voeren, om het toepassingsgebied van deze processen uit te breiden en om nieuwe 
processen, zoals het genoemde SMB, mogelijk te maken. Vanwege de snelle 
ontwikkelingen in de “life sciences” wordt in de komende jaren een sterke groei van 
de toepassing van proceschromatografie verwacht. 


