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Het onderzoek in deze doctoraatsthesis legt zich toe op het beschrijven van de reactiviteit van de 
carbonyl functionaliteit in homogene en heterogene reactiemiddens gebruikmakende van 
dichtheidsfunctionaaltheorie (DFT). De carbonylgroep behoort tot een van de meest prominente 
functionele groepen uit de organische chemie die ook gevoelig blijkt voor een reeks van 
uiteenlopende chemische modificaties. Een welbekend voorbeeld van zo een modificatie betreft de 
reductie van een gesubstitueerd cyclisch keton in zijn alcoholproduct door toevoeging van een 
hydride-gebaseerd reducerend reagens. Daar dit hydride de carbonyl functionaliteit ruimtelijk op 
verscheidene manieren kan benaderen, resulteert deze reactie veelal in een mengsel van 
stereoisomeren, die zeer uiteenlopende chemische en biochemische eigenschappen vertonen. Aan 
de hand van voorafgaand inzicht in de preferentiële aanvalszijde van het hydride evenals in de 
factoren die deze beïnvloeden wordt desalniettemin getracht de reactie condities zodanig te 
optimaliseren dat het gewenste isomeer uiteindelijk als voornaamste product wordt verkregen. In 
tegenstelling tot niet-cyclische ketonen waar de bepaling van drijvende krachten steunt op sterke 
fundamenten, blijft dit voor cyclische ketonen echter nog steeds een discussiepunt. 

Vertrekkende uit een benchmark studie werd eerst de meest geschikte computationele 
methodologie voor de studie van gesubstitueerde cyclische keton reducties bepaald en afgetoetst 
aan de computationele ijkingsmethode CCSD(T). Hieruit kon worden geconcludeerd dat een 
tweestaps methodologie, waarbij optimalisatie- en energieberekeningen uitgevoerd worden met 
verschillende functionalen, het meest geschikt bleek en product verhoudingen opleverde die sterk 
overeenkwamen met experimentele gegevens. Deze methodologie werd hierna aangewend om de 
factoren te bestuderen die de stereoselectiviteit van gesubstitueerde cyclohexanon reducties met 
een klein reducerend reagens beïnvloeden. Dit stond toe aan te tonen dat de bekomen 
diastereomerische product ratio’s sterk afhankelijk zijn van de aanwezige substituent. Zodoende is 
de stereoselectiviteit van de reductie van een cyclohexanon waarvan de substituent uitsluitend uit 
een koolstofketen bestaat uitsluitend toe te schrijven aan de de torsionele spanning in het cyclisch 
systeem. Zodra ook heteroatomen beschouwd worden blijkt deze selectiviteit echter om te keren 
als gevolg van een afweging tussen zowel structurele en elektronische parameters. Vervolgens werd 
ook de reductie van gesubstitueerde cyclobutanonen bestudeerd. Deze verbindingen zijn in 
tegenstelling tot de cyclohexanonen beduidend minder onderzocht; toch vormen zij een belangrijke 
bron van informatie voor ondermeer de farmaceutische industrie gezien hun prominente 
aanwezigheid in natuurproducten. Dit onderzoek toonde aan dat ongeacht de reactiecondities, het 
hydride steeds dezelfde aanvalszijde verkiest. Aan de hand van geometrie analyse en de niet-
covalente interactie index konden we echter bepalen dat de drijvende krachten achter deze 
selectiviteit zeer uiteenlopend kunnen zijn. De aanval van een klein reducerend agens op een 3-
alkyl of 3-aryl gesubstitueerd cyclobutanon is volledig toe te schrijven aan een verlaging in 
torsionele spanning, terwijl in aanwezigheid van alkoxy groepen een repulsieve elektrostatische 
interactie een uiterst cruciale rol speelt. Deze bevindingen stonden tevens toe inzicht te verschaffen 
in een recentelijk ontwikkeld synthese proces. 

Naast hydride reagentia kan de carbonyl functionaliteit ook katalytisch worden gereduceerd in 
aanwezigheid van moleculaire waterstof. Daar waar gedurende vele jaren uitsluitend gebruik werd 
gemaakt van heterogene katalysatoren, verschoof recentelijk de focus ook naar nieuwe atoom 
efficiëntere en dus milieubewustere katalytische systemen. Het concept van één atoom 
katalysatoren, waarbij individuele overgangsmetaal atomen verspreid liggen over een dragend 
oppervlak en verondersteld worden quasi volledig in te staan voor de katalytische activiteit, past 
binnen deze strategie en vormt het onderwerp van het tweede gedeelte van deze thesis. Hierin 
werd de adsorptie van Groep 8 tot 10 overgangsmetalen op twee chemisch zeer verschillende oxide 
dragers, zijnde een silica en een anatase oppervlak, bestudeerd. Daarnaast werd de bruikbaarheid 
van drie conceptuele DFT-schema's voor de beschrijving van de reactiviteit van dergelijke 
periodieke modellen getest en werd er, bovenal, voor het eerst een beeld geschetst van de globale 
reactiviteit evenals van het actieve centrum van deze katalytisch systemen zonder hiervoor expliciet 
de interacties met externe reagentia te hoeven modelleren.  
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