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Het karakteriseren van grondstoffen kan op verschillende manieren: 

- Fysisch-chemische eigenschappen 
o Kookpunt 
o Smeltpunt 
o Optische rotatie 
o Chromatografie 

- Spectroscopie 
o Ultra Violet 
o Infra Rood 
o Massa 
o NMR  

- Identificatiereacties 
- Reacties op het tegenion (zouten) 
- Chemoselectieve reacties met proteïnes 

 
Smeltpunt 
Dit is de temperatuur waarbij de vaste stof overgaat in vloeistof bij 1 atmosferische druk. De 
druk is hierbij belangrijk, omdat bij andere atmosferische druk de stof bij andere 
temperatuur zal smelten/koken. Het smeltpunt kan bepaald worden door de stof langzaam 
te verwarmen en te controleren wanneer de stof overgaat in vloeibare fase. Wanneer de 
stof begint met smelten tot het punt dat alle stof is gesmolten is de range. Deze mag niet 
meer dan 1,5 °C afwijken, anders is de stof niet zuiver. Tijdens het smelten kan de stof een 
chemische reactie aangaan. Zo kan de kleur van de stof veranderen en kan er gas ontstaan. 
De temperatuur waarbij deze decompositie plaatsvindt, wordt de decompositie temperatuur 
genoemd.  
Het smeltpunt wordt bepaald door de stof te homogeniseren in een mortier. Vervolgens 
wordt het monster overgebracht in een capillair en verhit onder een microscoop, waarbij de 
temperatuur wordt bijgehouden. Geneesmiddelen zijn meestal witte stoffen en als ze 
smelten zijn ze doorzichtig. 
 
Optische rotatie 
Met de optische rotatie kan door middel van gepolariseerd licht (natriumlamp) de rotatie 
van het molecuul bekeken worden. Wanneer een molecuul meerdere isomeren heeft, kan 
dat op verschillende manieren: 

 Constitutionele isomeren zijn isomeren die dezelfde molecuulformule hebben, maar 
een andere vorm. Bijvoorbeeld C5H12 kan n-pentaan zijn, maar ook 2-methylbutaan. 

 Stereoisomeren zijn isomeren die een cis/trans configuratie hebben, of een 
asymmetrisch centrum. Een asymmetrisch centrum is een atoom in het molecuul, 
waarbij alle gebonden liganden verschillen. Moleculen met een asymmetrisch 
centrum kunnen enantiomeren vormen (spiegelbeeld). 

 
Isomeren met een asymmetrisch centrum kunnen een R of S configuratie hebben. De 
prioriteiten zijn gebaseerd op atoomnummer. Het atoom met het hoogste atoomnummer 
heeft de hoogste prioriteit en deze wordt naar boven geplaatst. Het atoom met de laagste 



prioriteit (laagste atoomnummer) wordt naar achteren geplaatst. Als de volgorde van 
prioriteit rechtsdraaiend is, is de configuratie R en naar links is S.  

 
Bij optische rotatie wordt er gekeken naar de draaiing van het licht. Wanneer het licht met 
de klok mee draait (rechts), wordt dat als dextrorotatie (r) aangeduid met een (+) in de 
benaming. Wanneer het licht tegen de klok indraait, wordt dat levorotatie (l) genoemd met 
een (-) in de benaming. Met de optische rotatie kan niet de configuratie van het molecuul 
worden bepaald. R en S is dus iets anders dan de optische rotatie. De meting wordt gedaan 
in een polarimeter.  

 
De specifieke optische rotatie kan met de volgende formule berekend worden: 
Hierin is α de gemeten rotatie. Deze is afhankelijk van de concentratie, de temperatuur (T) 
en de lichtbron (λ). De specifieke optische rotatie wordt berekend door de gemeten optische 
rotatie te delen door de lengte van de buis (1dm) te vermenigvuldigen met de concentratie 
(1g/ml). Dit wordt gedaan bij een specifieke temperatuur en een specifieke golflengte.  
Door de waargenomen optische rotatie te delen door de specifieke rotatie van een zuiver 
enantiomeer maal 100, kan het enantiomeric excess berekend worden. Hiermee kan de 
zuiverheid van het enantiomeer aangetoond worden. Wanneer de gemeten optische rotatie 
kleiner is dan de specifieke rotatie, is de enantiomeer niet zuiver.  
 
Enantiomeren hebben dezelfde fysisch-chemische eigenschappen, behalve hun invloed op 
gepolariseerd licht. Diastereomeren zijn enantiomeren, waarvan één chiraal centrum afwijkt. 
Dit betekent dat de fysisch-chemische eigenschappen wel anders zijn. Mesoverbindingen zijn 
verbindingen met een intern spiegelvlak. Deze verbindingen hebben geen optische activiteit.  
 
Infrarood spectrum 
Spectroscopie is de studie van de interactie van materiaal met elektromagnetische straling.  
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Een hoge frequentie betekent een hoge energie. Infrarood spectroscopie meet de vibratie 
van bepaalde verbindingen. Deze vibraties hebben een bepaalde frequentie en de frequentie 
van de infrarood straling wordt hierdoor overgenomen. Dit is een hele specifieke manier van 
spectroscopie, omdat elke verbinding een karakteristieke vibratie heeft en daarmee ook een 
karakteristieke frequentie. Sommige verbindingen hebben een sterkere absorptie dan 
andere verbindingen en zijn daardoor beter zichtbaar. De verbinding C=O heeft een sterke 
absorptie, vanwege het sterke dipoolmoment. Het dipoolmoment wordt bepaald door de 
electronegativiteit van zuurstof. De OH-verbinding is ook goed zichtbaar, maar heeft een 
breed spectrum, omdat het waterstofbruggen kan vormen met het oplosmiddel.  
Tussen 4500-2200 nm wordt het functionele groep gebied genoemd. Van 2200-600 nm is de 
fingerprint van het spectrum.   
 
Ultra violet spectrum 
UV/Vis geeft informatie over verbindingen met een geconjugeerde binding. Dit zijn sp2 of sp 
hybridisatie bindingen, die overlap van p-orbitalen geven. Alleen verbindingen met π-
elektronen hebben een UV/Vis spectrum. Bij UV/Vis wordt er een lichtstraal met een 
specifieke golflengte door het monster gestraald, waarbij de elektronen in de geconjugeerde 
verbindingen aangeslagen kunnen worden door de energie van de fotonen. Deze nemen de 
energie op en zullen verplaatsen naar een andere schil. Het gaat hierbij dus alleen om de 
overgang van π  π* (geconjugeerd), n  π* en n  π* (geconjugeerd).  
Hierin is π de highest occupied molecular orbital (HOMO) en π* de lowest unoccupied 
molecular orbital (LUMO). Vrije elektronenparen kunnen ook aangeslagen raken, wat 
aangegeven wordt met n.  
 
Op het spectrum is op de y-as de extinctie (ε) te zien en op de x-as de golflengte (λ). De mate 
van absorptie hangt af van de energie. Het gaat hierbij om verschillende soorten energie, 
namelijk de rotatie en vibratie energie. Sommige moleculen zijn meer rigide, door 
bijvoorbeeld benzeenringen, waardoor ze minder rotatie mogelijkheden hebben. Daardoor 
kunnen deze moleculen hun energie kwijtraken door fluorescentie. Door de verschillende 
energievormen zijn de pieken van de spectra breed. 
 
Het deel van het molecuul dat een spectrum geeft, wordt het chromofoor genoemd. Dit zijn 
de geconjugeerde dubbele bindingen. De liganden aan de chromofoor die invloed hebben op 
de λmax worden auxochromen genoemd. Dit komt doordat de niet-gebonden elektronen van 
deze groepen interactie hebben met de elektronen in de π-orbitalen van de dubbele binding. 
Hierdoor wordt het energieverschil tussen HOMO en LUMO kleiner. Naast het feit dat de 
λmax wordt verhoogd, wordt ook de extinctie verhoogd.  
Ook het oplosmiddel heeft invloed op het spectrum. Wanneer het molecuul een zuur of base 
is, kan het oplosmiddel zorgen voor een lading. Dit heeft invloed op de elektronen in de π-
orbitalen van de dubbele binding. Verder heeft de concentratie ook invloed op het spectrum. 
Wanneer er een spectrum gemaakt wordt, mag de concentratie niet hoger dan 0,9 g/100 mL 
zijn en niet lager dan 0,1 g/100mL. Wanneer het te hoog is, zijn er teveel moleculen om het 
spectrum goed te meten. Wanneer het te laag is kan het zijn dat er niets gemeten wordt. 
 
Chromatografie 
Bij chromatografie wordt er gebruik gemaakt van de affiniteit van het molecuul voor een 
bepaald oplosmiddel. Zo hebben polaire stoffen meer affiniteit voor een polair oplosmiddel 



en apolaire stoffen voor een apolair oplosmiddel. Chromatografie kan op twee manieren 
gedaan worden: 

 Normal phase: hier is sprake van een polaire stationaire fase en een apolaire mobiele 
fase. Hier hebben geladen moleculen meer retentie. 

 Reversed phase: hier is sprake van een apolaire stationaire fase en een polaire 
mobiele fase. Hier hebben geladen moleculen minder retentie. 

Bij chromatografie wordt het molecuul met de mobiele fase meegenomen over een stukje 
chromatografiepapier. Eerst wordt er een lijn onderaan het papier gezet, waarop vervolgens 
een druppel van de oplossing met het te meten molecuul wordt aangebracht. Aan het einde 
van de chromatografie kan het papier onder een UV-lamp gelegd worden, waarbij de stipjes 
van het molecuul zichtbaar zijn. Vervolgens kan de retentietijd gemeten worden. De Rf-
waarde is de afstand van de lijn tot de stip delen door de totale afstand.  
 
Massa spectroscopie 
Bij massa spectroscopie (MS) worden de identiteit van een molecuul gecontroleerd aan de 
hand van massa. Er zijn verschillende manieren van MS, maar het komt erop neer dat het 
molecuul wordt geïoniseerd en dat de lading vervolgens wordt gemeten. De drie meest 
gebruikte methoden van ionisatie zijn Electron Impact (EI), Electrospray Ionisation (ESI) en 
Matrix Assisted Laser Desorption Ionisation (MALDI).  

 Electron Impact: het molecuul wordt blootgesteld aan hoge energetische elektronen. 

 Electrospray Ionisation: het molecuul wordt verneveld en vervolgens geïoniseerd. 

 MALDI: het molecuul wordt geïoniseerd door een matrix met geladen deeltjes die 
hun energie afstaan. 

 
NMR spectroscopie 
Elk deeltje met een ongepaarde elektron kent een magnetisch veld. In een normale situatie 
is dit “random” verdeeld, waardoor er netto geen magnetisch veld is. In een NMR wordt er 
een magnetisch veld aangelegd. Hierdoor zullen de elektronen parallel (α-spin) of 
antiparallel (β-spin) gaan staan aan het magnetisch veld. Het verschil tussen α-spin en β-spin 
is ∆E, wat wordt weergegeven met de frequentie. Kernen kunnen veranderen van α-spin 
naar β-spin door in te stralen met een bepaalde energie. Dit wordt ook wel resonantie 
genoemd. De frequentie waarbij dit optreedt, wordt gemeten in een NMR.   
 
Wanneer atomen een lage elektronendichtheid om de kern hebben, wordt dat ook wel 
“deshielded” genoemd. Dit betekent dat er meer energie nodig is om van α-spin naar β-spin 
te gaan. Hoe groter het energieverschil, hoe hoger de frequentie. Wanneer atomen een 
hoge elektronendichtheid om de kern hebben, wordt dat ook wel “shielded” genoemd. De 
frequentie wordt dus voornamelijk bepaald door de omgeving, aangezien dit invloed heeft 
op de elektronendichtheid rond de kern. Sommige atomen zijn elektronegatief en zullen dus 
elektronen wegzuigen, waardoor de kern “deshielded” wordt, er meer energie is om van α-
spin naar β-spin te gaan en de gemeten frequentie hoger is.  
 
Bij 1H-NMR wordt het spectrum aan de hand van de protonen bekeken. Er wordt gekeken 
naar het aantal pieken en naar het aantal protonen van de piek. Het aantal naastgelegen 
protonen kan bepaald worden door het aantal pieken min 1 te nemen. Wanneer op een 
spectrum een signaal met 3 pieken te zien is, zijn er 3-1=2 naastgelegen protonen. Op deze 
manier kan bepaald worden hoe de structuur van het molecuul eruit ziet.  



Identificatiereacties 
Deprotonering is het onttrekken van protonen aan een molecuul (H+).  
 BV: HCO3

- (bicarbonaat)  CO3
2- (carbonaat) + H+ 

        CH3COOH (azijnzuur)  CH3COO- (acetaat) + H+ 

Door deprotonering wordt de functionele groep meer nucleofiel gemaakt. Bij de reactie 
moet erop gelet worden dat de totale lading voor en na de reactie gelijk is. Er is een base 
nodig om een proton op te kunnen nemen, wil de reactie verlopen. 
Protonering is het toevoegen van een proton aan het molecuul.  
 BV: NH3 (ammoniak) + H3O+  NH4

+ (ammonium ion) + H2O 
Door protonering wordt de functionele groep minder nucleofiel gemaakt. Er is een zuur 
nodig om een proton af te geven, wil de reactie verlopen. 
 
Veel functionele groepen vertonen zuur/base gedrag en hebben daardoor een pKa waarde. 

Hoe groter de Ka van een reactie, hoe sterker het zuur. De 
pKa is de –logKa, wat betekent dat een sterk zuur juist een 
lage pKa heeft. 
Hoe een molecuul in zijn omgeving reageert, is afhankelijk 
of het een zuur of een base is. Wanneer azijnzuur met pKa 

4,8 in een milieu met pH < 4,8 is, dan is azijnzuur 
geprotoneerd (geen lading). Wanneer het in een milieu 
met pH > 4,8 is, dan zal azijnzuur gedeprotoneerd 

(negatieve lading) zijn. Voor een base geldt dit precies andersom. Wanneer pyridine met pKa 

5,2 in een milieu met pH < 5,2 is, zal pyridine geprotoneerd (positieve lading) zijn. Wanneer 
pyridine in een milieu met pH > 5,2 is, zal het gedeprotoneerd zijn (geen lading). 
Deze lading is belangrijk voor bijvoorbeeld spectroscopie. Bij NMR worden de protonen 
gemeten en wanneer het molecuul gedeprotoneerd is, zal er dus niets gemeten worden. Bij 
UV/Vis spectroscopie heeft dit invloed wanneer de auxochrome groepen geprotoneerd of 
gedeprotoneerd zijn, omdat hierdoor de elektronegativiteit van de groep beïnvloed is. Ook 
chemisch gezien bepaald de conjugatie van het molecuul of een reactie wel of niet zal 
verlopen. 
 
Nucleofiele substitutie reacties zijn reacties waarbij een sterk nucleofiel ligand de plaats van 
een zwakker nucleofiel inneemt. Hoe negatiever het ligand is, hoe sterker de nucleofiliteit.  
 BV:  
 
 
 
Bij deze reacties is deprotonering dus van belang.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Condensatiereacties zijn reacties die water onttrekken. Bij deze reacties wordt vaak een 
ester gevormd, of een tertiaire amine. 
 
 
 
 
 
 
 
Hydrolysereacties zijn reacties waaraan water wordt toegevoegd. 
 
 
 
 
 
 
 
Oxidatiereacties zijn reacties waarbij elektronen onttrokken worden van het molecuul. Vaak 
heeft een zuur/basisch milieu hierbij ook invloed, vanwege de protonen. In deze reacties 
komt H+ vrij, wat betekent dat er voor de reductie van deze reacties een zuur milieu nodig is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reductiereacties zijn reacties waarbij elektronen worden toegevoegd. Bij deze reactie is een 
zuur milieu nodig om H+ te leveren. 
 
 
 
Oxidatie en reductie reacties kunnen gebruikt worden om bepaalde stoffen in een monster 
aan te tonen, bijvoorbeeld bij de identificatie met ELISA. Hierbij wordt vaak het enzym 
horseradisch peroxidase gebruikt om het substraat TMB om te zetten. Bij deze 
oxidatiereactie wordt een product gevormd dat blauw is.  
 



Isomerisatie is de reactie waarbij de constitutie van het molecuul veranderd. Bijvoorbeeld 
wanneer een dubbele binding verschuift: 
 
 
Bij racemisatie wordt een ander enantiomeer gevormd. Dit betekent dat alleen de 
configuratie van het molecuul wordt aangepast, dus dat een ligand naar achteren steekt i.p.v. 
naar voren. 
 
 
 
Bij tautomerisatie worden een proton en een elektronenpaar verschoven. Dit gebeurt 
bijvoorbeeld bij zuurstofatomen, omdat die twee vrije elektronenparen heeft. Hierdoor 
verschuift een dubbele binding. 
 
 
 
Al deze reacties kunnen gebruikt worden bij identificatiereacties. Vaak worden er reacties 
gedaan op de functionele groepen. Deze reacties zijn vaak gemakkelijk uit te voeren en zijn 
veel goedkoper dan spectroscopie. 
 
Neerslag en oplosreacties zijn reacties waarbij ionen reageren met de functionele groepen 
van het molecuul. Hierbij hoort een evenwichtsconstante: 
{MaXb  aMb+ + bXa-} geeft {Ks: [M

b+]a x [Xa-]b} 
De evenwichtsconstante is specifiek voor een stof en wanneer deze wordt berekend, kan de 
functionele groep dus geïdentificeerd worden. Deze theorie wordt ook vaak gebruikt bij de 
toediening van geneesmiddelen. Door van het molecuul een zout te maken, zal het in 
oplossing een lading krijgen en daardoor beter oplossen. Dit verbetert de biologische 
beschikbaarheid. 

VB: aspirine (acetylsalicylzuur) is slecht oplosbaar, maar carbasaatcalcium lost goed 
op in het lichaam. 

 
 
 
 
 
De log P is ook een maat om te bepalen hoe goed een molecuul oplosbaar is. Het laat zien of 
een molecuul meer polair of apolair is. Dit wordt gedaan met de volgende formule: 
P = [molecuul opgelost in octanol] / [molecuul opgelost in water] 
 
Halogenen zijn atomen (F, Cl, Br, I) die erg reactief zijn, omdat ze 7 valence electrons hebben. 
Dit betekent dat ze graag nog een elektron opnemen om zo een octet te vormen. Alle 
halogenen vormen een slecht oplosbaar zout met zilver (Ag+). Wanneer een functionele 
groep een halogeen is, kan er dus een reactie gedaan worden met zilver.  
Zilver kan bijvoorbeeld met chloride reageren tot een wit samenballende neerslag. Met de 
invloed van invallen licht ontstaat er metalisch zilver. Vervolgens kan het neerslagproduct 
weer opgelost worden met overmaat ammoniak. 
 



Zilver kan ook met bromide reageren tot een neerslagproduct met een wit/gele kleur. Ook 
bij deze reactie kan het product weer opgelost worden met overmaat ammoniak, maar dit 
gaat lastiger dan bij AgCl. Dit onderscheidt zich dus van de reactie met chloride. 
 
 
 
 
Iodide slaat ook neer met zilver, maar zal vervolgens niet oplossen met overmaat ammoniak.  
Wanneer er dus een reactie met zilver wordt gedaan en er ontstaat een neerslagproduct, 
kan er vanuit gegaan worden dat het een reactie met een halogeen is. De mate van 
oplosbaarheid met overmaat ammoniak moet bepalen welk halogeen de functionele groep 
is. 
 
Ook kan er bij identificatiereacties gebruik gemaakt worden van de vluchtigheid van stoffen. 
Bij de bromide test b wordt hiervan gebruikt gemaakt. Om aan te tonen dat er Br- aanwezig 
is, wordt er lood(IV)oxide en zuur toegevoegd dat als volgt reageert met bromide: 
 
 
Br2 is een vluchtige stof. Door een strip bij het reactiemengsel te houden met daarop 
ontkleurt fuchsine, zal er een reactie optreden, waarbij er een violetkleur op de strip 
ontstaat. In dit geval reageert broom als een nucleofiel aan het molecuul, waardoor de kleur 
verandert. 
 
Fosfaten kunnen ook aangetoond worden door een reactie met zilver. Dit geeft een gele 
neerslag dat niet meer oplost wanneer het gekookt wordt. Het kan wel oplossen door een 
overmaat ammoniak toe te voegen.  
 
 
 
 
 
Sulfaten kunnen reageren met BaCl, waardoor er bariumsulfaat ontstaat, wat een witte 
neerslag vormt. In deze reactie kunnen echter ook andere neerslagproducten gevormd 
worden die wit zijn, zoals sulfiet (SO3

-), dithioniet (S2O4
2-) of iodaat (IO3

-).  
 
 
Vervolgens kan iodide (I2) toegevoegd worden, waarna het product geel moet worden. Als 
de oplossing ontkleur na toevoeging van iodide, wijst dit op aanwezigheid van sulfiet of 
dithioniet.  
 
 
 
Acetaatzouten kunnen aangetoond worden door het molecuul te laten reageren met 
oxaalzuur. Dit vormt uiteindelijk azijnzuur, dat een hele specifieke geur heeft. Ook hier kan 
dus aan de hand van de vluchtigheid van het product een identificatie gedaan worden. 
 
 

Ba
2+

 + SO 4

2-
BaSO 4



Het aantonen van acetaatzouten kan ook gedaan worden met een reactie met lanthaan. 
Eerst zal de acetaatzout reageren met fosfaatzuur onder verwarming.  
 
 
 
 
Hierdoor ontstaat er azijnzuurdamp. Deze reactie kan in een buis gedaan worden met daarin 
een buisje waar het azijnzuurdamp aan condenseert. Aan de kleine buis zit een druppel 
lanthaannitraat. Dit wordt vervolgens gemengd met iodide en ammoniak, waarbij een 
kleurreactie ontstaat.  
 
 
 
 
Ammoniumzouten kunnen aangetoond worden door deze in een buis te laten reageren met 
natronloog. Hier reageert loog met ammonium, waarbij ammoniak wordt gevormd. Dit 
buisje is verbonden met een slangetje naar een andere buis. Door perslucht wordt het 
gevormde vluchtige ammoniak naar het andere buisje gebracht. Het andere buisje heeft een 
zuur milieu, waardoor ammoniak weer reageert tot ammonium. Daarnaast is er een pH 
indicator toegevoegd, waardoor de reactie aangetoond kan worden. Door vervolgens 
kobaltnitriet toe te voegen, wordt er een gele neerslag gevormd. 
 
 
 
 
 
 
Op ongeveer dezelfde manier kunnen carbonaten aangetoond worden. Carbonaat wordt in 
een zuur milieu gebracht, waarbij diwaterstofcarbonaat wordt gevormd. Dit zal vervolgens 
meteen uiteenvallen in CO2 en water.  
 
 
CO2 is een vluchtige stof en zal via het slangetje naar het andere buisje gaan. Dit slangetje 
komt uit in een oplossing van bariumhydroxide, waardoor bariumcarbonaatneerslag 
gevormd wordt. 

 
Met chemische reactie wordt een reactie gedaan waarna een kleur ontstaat. Primaire 
alifatische amines kunnen op deze manier aangetoond worden. Door het molecuul te laten 
reageren met ninhydrine, wordt er een paarse kleur gevormd. Deze chemische reactie wordt 
vaak gebruikt bij dunne laag chromatografie. Door de chromatogram in te spuiten met 
ninhydrine, kunnen de stippen van het gelopen molecuul aangetoond worden. Deze 
methode wordt bijvoorbeeld gebruikt bij aminozuren (dopamine  L-DOPA). 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In deze reactie is stap 1 een condensatie reactie, stap 2 een tautomerisatie, stap 3 een 
hydrolyse reactie en stap 4 weer een condensatie reactie.  
 
Met het Dragendorff reagens kan een tertiaire of quaternaire amine aangetoond worden. 
Het reagens bestaat uit KBiI4 en een sterk zuur. Door het sterke zuur reageert BiI4

- met de 
amine, waarbij er een gekleurde neerslag ontstaat. De amine wordt in deze reactie 
geprotoneerd.  
 
Primaire aromatische amines kunnen aangetoond worden door dit te laten reageren met 
een nitrosium ion. Dit wordt gedaan door een nitrietoplossing (HNO2) met zuur te laten 
reageren, waardoor het nitrosium ion gevormd wordt. Vervolgens reageert dit ion met de 
primair aromatische amine, waardoor er een diazonium ion gevormd wordt. Dit ion reageert 
met kleurstoffen die toegevoegd worden. Dit proces heet diazonering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alleen aromatische amines kunnen op deze manier worden aangetoond en niet primaire 
alifatische amines. De diazonium ion reageert vervolgens weer, waarbij een rood/oranje 
neerslag ontstaat. Deze azokleurstoffen worden ook gebruikt in levensmiddelen, zoals snoep. 
 
 
 
 
 
Om de balans van nitriet/nitraat te bestuderen, wordt de Griess reactie gebruikt. Nitriet is 
een teken van oxidatieve stress en wordt bijvoorbeeld gezien bij ontstekingsreacties 
(infecties). Het kan reageren met proteïnen, waardoor het carcinogeen is. 



 
 
Met de bovenstaande reactie reageert nitriet, waarna de hoeveelheid nitriet bepaald kan 
worden. 
 
Om nitraten in de oplossing aan te tonen, wordt een reactie uitgevoerd met nitrobenzeen. 
Onder zure omstandigheden zal nitraat gereduceerd worden tot nitronium ion (NO2

+). 
Nitrobenzeen valt vervolgens het nitronium ion aan als nucleofiel, waarbij nitronium op de 
meta-plaats van nitrobenzeen bindt. Dit komt omdat NO2 een sterk elektronegatief ligand is 
die de elektronen van de ortho en para plaats zuigt. Daardoor zijn er op de meta-plaats de 
meeste elektronen en is dit de gunstigste plek om te binden.  
 
Bij Lewis reacties gaat het om het aantal valence electrons, de elektronen in de buitenste 
schil van het atoom.  Lewiszuren zijn atomen met een tekort aan elektronen, waardoor ze 
graag elektronen opnemen. Lewisbasen hebben een teveel aan elektronen, waardoor ze 
graag elektronen afgeven. Dit speelt een belangrijke rol bij complexvorming. De 
complexvorming die hierbij optreedt, is reversibel. Uit deze Lewisreactie wordt een molecuul 
gevormd met een bepaalde configuratie: 

- Twee liganden  lineair 
- Drie liganden  trigonal planar 
- Vier liganden  tetrahedral of square planar 
- Vijf liganden  tetragonal pyramidal of trigonal bipyramidal 
- Zes liganden  octahedral 
- Zeven liganden  pentagonal bipyramidal 
- Acht liganden  square prism of square antiprism 

Door de complexvorming veranderen de fysisch-chemische eigenschappen van het molecuul 
en kan er kleurverandering optreden. Alle metalen zijn Lewiszuren, omdat zij graag 
elektronen opnemen. Dit komt door de d-orbitalen die vaak niet gevuld zijn. Er kunnen in 
totaal 10 d-orbitalen zijn. Wanneer de d-orbitalen binding aangaan, worden de 
energieniveaus verdeeld. Wanneer de elektronen genoeg energie krijgen (denk aan UV 
lichtabsorptie en fluorescentie), kunnen de elektronen overspringen naar een hoger niveau.  
 
Bij complexvorming met metalen is het energetisch voordelig als meerdere delen van één 
molecuul aan het metaal binden. Dit wordt entropie genoemd. Een voorbeeld hiervan is 
EDTA (ethylene-di-amino-tetra-azijnzuur). Complexvorming wordt vaak gebruikt bij 
farmaceutische analyse, omdat er vaak een kleur ontstaat die met het oog te zien is. Met 
deze tests wordt ook een positieve en negatieve controle gedaan, zodat de kleur van het 
monster goed vergeleken kan worden.  
 
De alkalimetalen zijn sterke Lewisbasen, omdat zij één valence electron hebben die ze graag 
willen afgeven. De zouten van alkalimetalen zijn vaak goed oplosbaar. Natrium en Kalium zijn 
relevant voor de fysiologie en Lithium is een geneesmiddel bij bipolaire stoornissen. 



 
Natriumionen kunnen worden aangetoond met een reactie met 2-methoxy-2-phenyl-
azijnzuur, waardoor een neerslag gevormd wordt. Wanneer hieraan ammoniak wordt 
toegevoegd, lost de neerslag weer op. Dit is specifiek voor natrium en hiermee kunnen 
andere alkalimetalen worden uitgesloten. 
 
 
 
 
 
Kalium wordt aangetoond door een kaliumhoudende oplossing te verhitten met NaHCO3. 
Kalium kan niet neerslaan met HCO3

-, dus hier zou niets te zien moeten zijn. Vervolgens 
wordt Na2S toegevoegd, waarbij kalium ook niet neerslaat. Tot slot wordt er wijnsteenzuur 
toegevoegd, waarmee kalium reageert en er ontstaat een witte kristallijne neerslag.   
 
 
 
 
Alkalimetalen kunnen ook aangetoond worden door ze in een vlam te houden. De 
alkalimetalen hebben allemaal een specifieke kleur. Lithium geeft een rode vlam, natrium 
een gele en kalium een witte vlam. 
Dit gaat iets specifieker met Atomaire Emissie Spectroscopie of Atomaire Absorptie 
Spectroscopie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij AES wordt het monster in een vlam gebracht en wordt de monochromator op de juiste 
golflengte ingesteld, waardoor de emissie van het licht uit de vlam gedetecteerd kan worden. 
Bij AAS vindt er juist absorptie van licht plaats, waarbij de vlam gebruikt wordt om het 
monster te atomiseren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De aardalkalimetalen zijn zeer instabiel in de ongeladen vorm en komen dus alleen voor in 
+2 lading. Magnesium, Calcium en Barium zijn relevant in de farmacie. 
 
Magnesium kan aangetoond worden in reactie met ammoniak, waarbij een gelatineus 
neerslag ontstaat. 
 
Door toevoeging van ammoniumchloride oplossing wordt de pH van de oplossing verlaagd 
en zal de neerslag weer oplossen. Door het toevoegen van dinatriumwaterstoffosfaat, wordt 
er een wit kristallijne neerslag gevormd.  
 
Calcium kan aangetoond worden met glyoxal-hydroxyanil, waardoor er een rood complex 
gevormd wordt. Calcium is een complexvormer en heeft daardoor veel interactie met 
andere geneesmiddelen. Zo vormt het complexen met chinolonen (alleen ciprofloxazine en 
norfloxazine), waardoor de antibiotica niet meer kunnen oplossen.  
 
Boor en aluminium zijn twee Lewis-zuren, omdat zij niet een volledig octet hebben en 
daardoor aan Lewis-basen kan reageren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aluminium slaat niet neer met S2- in tegenstelling tot andere metalen. Aluminium slaat wel 
neer met OH- en kan weer oplossen, wanneer er een overmaat OH- wordt toegevoegd. 
Vervolgens wordt er een reactie uitgevoerd met ammonium om uit te sluiten dat er zink 
aanwezig is. Ammonium neemt een OH- van het oplosbare alumniumtetrahydroxy om zo 
weer een neerslagproduct te vormen. Bij de reactie met zink blijft het product in oplossing. 
 
 
 
 
 
 
 
Wanneer er vervolgens natriumsulfide wordt toegevoegd, ontstaat er een witte neerslag. 
 
Salicylaat kan aangetoond worden door Fe(III) toe te voegen. Hierdoor ontstaat er een 
complex met een violet kleur. Deze kleur blijft ontstaat als er zuur toegevoegd wordt. 
 
 
 



Esters kunnen aangetoond worden met de volgende reactie: 
 
 
 
 
 
 
Wanneer aan hydroxaamzuur Fe2+ wordt toegevoegd, zal er een rood complex gevormd 
worden.  
 
De vorm van ijzer (Fe2+ of Fe3+) kan aangetoond worden door het te laten reageren met 
cyanide (CN-).   
 
 
 
Met cyanide vormt ijzer een sterk octaedrisch complex. De reacties hieronder worden alleen 
gevormd met het andere ijzer. Dat wil zeggen dat Fe3+ niet kan reageren met [Fe(III)(CN)6]3+. 
Het complex vormt een blauwe neerslag.  
 
 
 
 
Het complex dat in deze reactie gevormd wordt, wordt ook gebruikt als kleurstof en als 
antidotum bij een thialliumvergiftiging. 
 
Aceton kan aangetoond worden in een reactie met nitroprusside. Dit molecuul lijkt om het 
bovenstaande gevormde complex. Wanneer aan deze reactie aldehyden of ketonen worden 
toegevoegd, ontstaat er een blauw/paars complex.  


