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WOORD VOORAF

De kennis aangaande organische chemie en biochemie is de laatste jaren zeer 
sterk toegenomen. Hierdoor zinken de basisbegrippen en -concepten en de 
fundamenten van de organische chemie steeds dieper weg in de kennisvijver 
van het vakgebied. Studenten of geïnteresseerden met een beperkte kennis van 
algemene chemie en geen voorkennis van organische chemie of biochemie 
hebben in eerste instantie echter nood aan een overzichtelijk werk waarin zij 
de essentiële aspecten aangeboden krijgen, zonder een te diepe bespreking 
ervan. Dit boek kwam tot stand als een noodzaak om het boeiende maar zeer 
uitgebreide wetenschapsdomein van de organische chemie op een eenvoudige 
manier aan te bieden aan niet-scheikundigen in het Nederlandse taalgebied. 
Wanneer eenmaal een degelijke basis is gelegd, zullen de meeste onderwer-
pen aangaande organische chemie die niet in dit boek behandeld worden in 
een diepgaander boek veel makkelijker door een niet-scheikundig geschoolde 
geïnteresseerde kunnen worden begrepen en opgenomen. In deze derde editie 
van het boek worden tevens oefeningen aangeboden op naamgeving, isomerie, 
aromaticiteit, fysische en chemische eigenschappen van organische stoffen, 
en syntheses in de organische chemie. Deze oefeningen werden uitgewerkt, 
gebruikmakend van jarenlange didactische ervaring met studenten die weinig 
of geen voorkennis organische chemie hadden. Voorts komt ook het voor de 
organische chemie erg belangrijke aspect ‘veiligheid’ uitgebreid aan bod, in 
de vorm van een apart hoofdstuk en een beknopte bespreking van gevaar-
eigenschappen van specifieke organische stoffen in de verdere hoofdstukken. 
Ten slotte worden vijf voorbeelden van experimenten die men kan uitvoeren 
in een labo voor organische chemie aangeboden en besproken.

Het is essentieel om verder te vermelden dat de keuze en de behandeling van 
de onderwerpen in dit boek geïntegreerd werden met essentiële aspecten uit 
de algemene chemie zodat de lezer het grotere geheel van de chemie niet uit 
het oog dreigt te verliezen. Alle hoofdstukken werden t.o.v. de vorige editie 
onder de loep genomen en verbeteringen werden aangebracht waar nodig.

Het inleidende hoofdstuk schetst de achtergrond en het belang van organische 
chemie en bespreekt kort enkele belangrijke concepten en aspecten die van 
toepassing zijn binnen de organische chemie. Het tweede hoofdstuk gaat uit-
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gebreid in op veiligheidsmanagement in het algemeen, en meer speci�ek op 
enkele aspecten in verband met veiligheid aangaande het werken met chemi-
sche/organische stoffen. Hoofdstuk drie tot en met hoofdstuk vijf behandelen 
de belangrijkste organische stofklassen en de moleculen die daartoe beho-
ren. Het zesde hoofdstuk behandelt oefeningen over naamgeving en isomerie. 
Hoofdstuk zeven gaat dieper in op een voor organische stoffen zeer belang-
rijk begrip, namelijk de aromaticiteit. In het achtste en het negende hoofdstuk 
worden respectievelijk de fysische eigenschappen en de chemische eigen-
schappen van organische moleculen beknopt besproken en geduid. Hoofdstuk 
tien behandelt oefeningen aangaande aromaticiteit en fysische en chemische 
eigenschappen. Hoofdstuk elf behandelt op een eenvoudige wijze de reacties 
die kunnen optreden in de organische chemie, gevolgd door een hoofdstuk 
met oefeningen op syntheses. Hoofdstukken dertien en veertien bespreken de 
essentiële aspecten van twee belangrijke soorten organische stoffen: de poly-
meren en de stoffen die belangrijk zijn voor biologische organismen. In deze 
derde editie werd in het bijzonder het hoofdstuk over polymeren grondig na-
gekeken en werden verbeteringen en aanvullingen aangebracht. Het laatste 
hoofdstuk start met de opsomming en bespreking van enkele veiligheidsregels 
en -gebruiken in chemische laboratoria. Verder worden vijf eenvoudige expe-
rimenten besproken die makkelijk uit te voeren zijn in een organisch lab.

Als auteurs hopen we van harte, en zijn we ervan overtuigd, dat de lezer de 
inspanningen om deze volledig herziene en uitgebreide versie te publiceren, 
zal omarmen en appreciëren.

Genserik Reniers
Kathleen Bruneel
An Kempeneers
Mei 2016



HOOFDSTUK 1

INLEIDING TOT HET VAKGEBIED 
ORGANISCHE CHEMIE

1.1 Inleiding

Als men de structurele opbouw van chemische verbindingen beschouwt, is 
er één belangrijk feit dat onmiddellijk opvalt: verbindingen waarbij meer dan 
twee atomen van dezelfde soort aan elkaar gebonden zijn, komen zeer wei-
nig voor. Uitzonderingen hierop zijn de verbindingen van de elementen boor 
(B), silicium (Si) en koolstof (C). Bij koolstof is het zelfs zo dat de meeste 
koolstofverbindingen voorkomen als ketens die opgebouwd zijn uit aaneenge-
schakelde koolstofatomen (het koolstofskelet), waarbij dit aantal kan variëren 
van twee tot miljarden. Men spreekt hierbij voor koolstof van het verschijnsel 
catenatie of ketenvorming.

De verbindingen van koolstof vertonen bovendien gedragingen die verschil-
lend zijn van deze van de andere elementen. De meeste elementen gaan 
onderling verbindingen aan die overwegend ionair zijn, terwijl koolstoffen 
overwegend covalente bindingen aangaan. Dit kan verklaard worden door de 
elektronenconfiguratie van koolstof (vier elektronen in de buitenste schil). Om 
ionaire verbindingen te vormen, moet koolstof dus vier elektronen afgeven of 
opnemen. Dit is energetisch gezien vrijwel niet mogelijk. Als gevolg van het 
feit dat de elektronegativiteit van koolstof (2,5) dicht bij die van waterstof ligt 
(2,1), zal koolstof met waterstof quasi covalente bindingen vormen.

Dit betekent dat in de koolstofchemie een molecule bestaat uit een reeks van 
aan elkaar gebonden koolstofatomen. Aangezien elke koolstof in principe een 
binding kan aangaan met vier andere koolstoffen, betekent dit dat er een zeer 
grote mogelijke diversiteit aan koolstof-koolstofarrangementen bestaat. Bo-
vendien kunnen één of meerdere koolstoffen in die ketens ook bindingen met 
andere elementen dan koolstof aangaan, waardoor een enorm groot aantal ver-
bindingen kan gevormd worden.
Het grote aantal mogelijke verbindingen dat met koolstof kan gevormd wor-
den, evenals het verschillende gedrag van deze verbindingen tegenover de 



16  Inleiding tot het vakgebied organische chemie

verbindingen van andere elementen, heeft ertoe geleid dat men de koolstof-
verbindingen als een aparte categorie binnen de chemie behandelt: de zoge-
naamde ‘koolstofchemie’ of ‘organische chemie’.

1.2 Organische chemie

Tot het begin van de 19e eeuw was men de mening toegedaan dat streng 
onderscheid moest gemaakt worden tussen stoffen zoals keukenzout, wa-
ter, marmer enz., die in de levenloze natuur worden aangetroffen, en stoffen 
zoals suiker, vet, rubber enz., die van levende organismen afkomstig zijn. 
Daar waar de stoffen uit de levenloze natuur gemakkelijk konden omge-
zet en gesynthetiseerd worden, bleek dit aanvankelijk niet mogelijk voor 
de stoffen van de tweede groep. Dit leidde tot de veronderstelling dat er 
voor de aanmaak van deze stoffen in een levend wezen een soort speciale 
kracht (‘vis vitalis’ of ‘levenskracht’) noodzakelijk was, en dat de synthese 
van deze stoffen buiten een levend wezen, bijvoorbeeld in een laboratorium, 
onmogelijk was. Nu weet men dat dit niet juist is, maar tot het begin van de 
19e eeuw kende deze theorie veel aanhangers. Men kwam ook tot de bevin-
ding dat levende organismen koolstofverbindingen bevatten die bestonden 
uit koolstofketens. Niet-levende materialen bestonden volgens de toenma-
lige wetenschappers uitsluitend uit verbindingen die ionair waren (ook de 
materialen die koolstof bevatten). De eerste naam voor de tak van de chemie 
die zich bezighield met levende organismen was dan ook ‘organische che-
mie’. De andere verbindingen behoorden dan tot de ‘anorganische chemie’ 
of ‘minerale chemie’.

In 1824 slaagde Friedrich Wöhler erin langs kunstmatige weg oxaalzuur te 
bereiden, een zuur dat voorheen uitsluitend uit planten kon worden afgezon-
derd. In 1828 lukte het hem in een historisch experiment om ureum, een be-
standdeel dat in urine voorkomt, te bereiden uit ammoniumsulfaat en kali-
umcyanaat (twee minerale stoffen). Er werd dus aangetoond dat, uitgaande 
van anorganische koolstofverbindingen, ook organische verbindingen konden 
gemaakt worden. De verbindingen uit de koolstofchemie waren bijgevolg niet 
meer aan levende organismen voorbehouden, maar de beide soorten chemie 
werden gerelateerd aan elkaar. De verschillen tussen de fysische en chemische 
eigenschappen van de verbindingen in de organische chemie en de andere ver-
bindingen bleven groot zodat de organische chemie als een aparte klasse bleef 
beschouwd worden. Tot op heden wordt nog steeds onderscheid gemaakt tus-
sen ‘organische chemie’ en ‘anorganische chemie’. Uiteraard weet men nu dat 
deze twee wetenschapstakken tot dezelfde wetenschapsstam van de chemie 
behoren.
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Het zoeken naar omzettings- en synthesemogelijkheden leidde eveneens tot 
de vorming van een aanzienlijk aantal C-verbindingen waarvan zelfs geen 
analogen in de natuur gekend zijn, zoals plastics.
Tegenwoordig geeft men soms de voorkeur aan de verzamelnaam ‘koolstof-
verbindingen’ in plaats van ‘organische verbindingen’. Het is inderdaad ty-
perend dat in de moleculen van al deze stoffen ten minste één koolstofatoom 
voorkomt.1 In dit boek worden de fundamenten van de koolstofchemie of or-
ganische chemie besproken: de belangrijkste stofklassen en de ermee gepaard 
gaande chemische en fysische eigenschappen en de meest voorkomende che-
mische reacties.

1.3 Belang van de organische chemie

De ontwikkelingen binnen – en de kennis van – de organische chemie hebben 
een enorme socio-economische impact gehad op de mondiale maatschappij. 
Dankzij de industriële chemische revolutie (die eigenlijk begon vanaf Wöhlers 
experiment in 1828) vond er een ongekende groei van de welvaart en voor-
uitgang plaats op wereldschaal, en die is nog steeds bezig. Het is immers 
vanwege de koolstofchemie, die de brug vormt tussen chemie op laborato-
riumschaal en chemie op industriële schaal, dat de chemie als dusdanig zich 
heeft kunnen ontwikkelen tot een volwaardige wetenschappelijke discipline 
met enorme toepassingsmogelijkheden.

Vele ondernemingen leven tegenwoordig uitsluitend van organische produc-
ten. Het belang van petroleum en steenkool is voldoende gekend als bron van 
energie en als motor van de wereldeconomie. Ook de farmaceutische bedrij-
ven, voedingsverwerkende ondernemingen en kunststoffabrieken zijn talloos.

Enkele organische producten die van groot belang zijn in de geneeskunde zijn 
acetylsalicylzuur (aspirine), antibiotica, ether, insuline (een hormoon dat de 
suikerspiegel in het bloed regelt), paracetamol (pijnstiller) en penicilline. In 
de voedingsindustrie zijn alcohol, bewaarmiddelen, dikmakers, kleurstoffen, 
sacharine (een zoetstof die honderden malen zoeter is dan suiker) en allerlei 
voedingsadditieven van enorm belang. Het belang ten slotte van de polymeer-
industrie, die bijvoorbeeld allerlei kunstpolymeren (plastics) en nieuwe syn-
thetische materialen produceert, spreekt ook voor zich.

1. Merk op dat bepaalde verbindingen en/of ionen die in hun molecule C-atomen bezitten, niettemin bij 
de minerale stofklassen ingedeeld worden, (ver)mits hun molecuulbouw en hun eigenschappen meer 
aanleunen bij de minerale stoffen. Het gaat om C, CO, CO

2
, CS

2
, CO

3
2–, HCO

3
–, CN– en HCN.
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Andere industrietakken waar de organische chemie een direct of indirect 
essentieel onderdeel van vormt, zijn de zeep- en detergentenindustrie, de 
meststoffenindustrie, de bouwindustrie, de sportindustrie, de ruimtevaart 
enz.

1.4 Indeling van de organische chemie

Organische stoffen worden onderverdeeld in twee hoofdgroepen: alifatische 
verbindingen en cyclische verbindingen.

Alifatische verbindingen worden gekenmerkt door een open koolstofketen, al 
dan niet met zijtakken op de hoofdketen (‘vertakt’) en al dan niet met meer-
voudige bindingen (‘onverzadigd’).

Bij cyclische verbindingen komen er één of meerdere ringvormige structuren, 
al dan niet met meervoudige bindingen, in de molecule voor. Hier kan men 
verder het onderscheid maken in carbocyclische verbindingen en heterocycli-
sche verbindingen. Bij de carbocyclische verbindingen is de ring uitsluitend 
uit koolstofatomen opgebouwd terwijl bij de tweede soort cyclische verbin-
dingen de ring ook andere elementen dan C bevat (bv. N, O, S enz.).

1.5 Structuur en voorstelling

Een traditionele organische verbinding bestaat in eerste instantie uit het zo-
genaamde koolstofskelet. Dit bestaat uit twee of meer (tot vele duizenden) 
koolstofatomen die met elkaar verbonden zijn. Het koolstofskelet kan vrij 
eenvoudig zijn (enkele koolstoffen aan elkaar gebonden) of kan een vrij com-
plexe structuur hebben die driedimensionaal kan zijn en ringen kan bevatten. 
Beschouw bijvoorbeeld een skelet dat bestaat uit vier koolstofatomen die een 
lineaire keten vormen. Op eenvoudige wijze kan zo’n skelet als volgt worden 
voorgesteld:

C C C C

Uiteraard is deze molecule niet volledig. Elk atoom streeft immers een oc-
tetstructuur na. In de bovenstaande structuur wordt elk C-atoom slechts om-
ringd door twee of vier elektronen, terwijl het er acht wil. Om toch tot een 
omringing van acht elektronen te komen, moeten de koolstoffen dus elk vier 
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bindingen met andere atomen aangaan. Meestal zijn dat vier enkelvoudige 
bindingen. In een koolstofketen worden die bindingen, voor zover ze niet 
met andere koolstofatomen zijn aangegaan, in het meest eenvoudige geval 
met waterstof aangegaan. Voor het bovenstaande skelet levert dit het volgende 
resultaat op:

H C

H

H

C

H

H

C

H

H

C

H

H

H

Men krijgt een rudimentaire weergave van de betreffende molecule. Het 
nadeel van deze voorstellingswijze is dat ze goed te gebruiken is bij kleine 
moleculen, maar dat ze zich niet leent tot een duidelijke weergave van een 
complex kluwen in het geval van zeer grote moleculen. Hiervoor kan men een 
‘gecondenseerde schrijfwijze’ gebruiken. De groepering met C- en H-atomen 
wordt bij de gecondenseerde versie geschreven als CH

x
, waarbij x het aantal 

waterstofatomen aangeeft dat op deze koolstof gebonden is. Voor de voor-
beeldmolecule levert dit de volgende gecondenseerde weergave op:

CH3 CH2 CH2 CH3

Deze schrijfwijze biedt al veel meer mogelijkheden om de structuur van gro-
tere moleculen neer te schrijven. Toch heeft deze schrijfwijze, net zoals de 
vorige, een belangrijk nadeel. Zoals de molecule hierboven is weergegeven, 
zijn alle koolstofatomen op één lijn gerangschikt. Nochtans is het zo dat als 
een atoom vier enkele bindingen aangaat met andere atomen, de verdeling 
van de bindingen rondom dat atoom zal gebeuren via een sp3-con�guratie en 
dat de hoeken tussen de bindingen 109,5° zullen zijn en dus geen 180° zoals 
hierboven is aangegeven.2 Deze schrijfwijze dient dus nog verder verbeterd en 
aangepast te worden aan de werkelijkheid.

Uitgaande van de vorige schrijfwijze kan men nog meer vereenvoudigingen 
invoeren op voorwaarde dat daartoe volgende concrete afspraken worden na-
geleefd:
1. Alle atomen in het skelet zijn koolstofatomen. De letter C kan dus weg-

gelaten worden.

2. Voor een meer diepgaande uitleg bij deze bewering wordt de lezer verwezen naar een boek dat de al-
gemene chemie behandelt, bv. Fundamentele begrippen van de algemene chemie van K. Herzog en Y. 
Bruggeman.
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2. Het aantal waterstofatomen dat op een koolstof in een organische verbin-
ding gebonden is, kan men bepalen door het aantal bindingen met andere 
koolstofatomen (of eventueel andere atomen) van het getal vier af te trek-
ken.

3. Atomen die in de organische molecule voorkomen en die niet koolstof of 
waterstof zijn (bv. O, N, S...), moeten steeds met hun symbool aangege-
ven worden. Per de�nitie noemt men die atomen ‘heteroatomen’.

4. De hoeken tussen de bindingen in de keten en met heteroatomen wor-
den zo natuurgetrouw mogelijk weergegeven. Bij structuren waarvan het 
koolstofskelet in één vlak kan gegeven worden, is dat meestal geen pro-
bleem. Voor driedimensionale structuren moeten hier echter toegevingen 
gedaan worden.

Deze schrijfwijze noemt men de ‘gecondenseerde structurele schrijfwijze’. 
Voor de molecule die hoger als voorbeeld werd beschouwd, leidt dit tot:

Deze structuur geeft duidelijk de hoek van 109,5° aan tussen de bindingen in 
het skelet. Om van deze schrijfwijze naar de vorige te komen, zet men op het 
uiteinde van elk lijnstuk en op het punt waar twee lijnstukken samenkomen 
een C. Bij elke C zet men dan het aantal waterstofatomen om voor elke C 
vier bindingen te verkrijgen. Voor het eerste en het laatste koolstofatoom zijn 
dit drie waterstoffen, voor de twee middelste koolstofatomen zijn dit twee 
waterstoffen.

1.6 Verscheidenheid bij de koolstofverbindingen

Er bestaan verschillende factoren die de grote verscheidenheid en het relatief 
zeer grote aantal van koolstofverbindingen verklaren. Men heeft namelijk en-
kele miljoenen koolstofcon�guraties in tegenstelling tot het aantal minerale 
verbindingen van ‘slechts’ enkele tienduizenden. De factoren die dit kwanti-
tatieve verschil verklaren, zijn:

1. Het mogelijk voorkomen van vier covalente bindingspartners rond elk 
koolstofatoom.
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2. Het ketenvormingsvermogen tussen koolstofatomen onderling, waardoor 
zowel ‘open’ als ‘gesloten’ (ringvormige) ketens kunnen voorkomen die 
al of niet vertakt zijn.

3. De verschillende bindingsmogelijkheden tussen twee C-atomen:

C C

C

C

C

C

C

C : enkelvoudige binding

C C

C

C

C

C

: dubbele binding

C CC H : drievoudige binding

4. De verschillende combinatiemogelijkheden bij aanwezigheid van een of 
meerdere heteroatomen (O, N, S...).

5. In de koolstofchemie komt het vaak voor dat meerdere verschillende 
stoffen met een verschillende structuurformule3 toch eenzelfde bru-
toformule4 hebben. Dit verschijnsel noemt men ‘isomerie’. Er bestaat 
structuurisomerie en stereo-isomerie. Bij structuurisomerie onder-
scheidt men: functie-isomerie, waarbij de isomeren verschillen in an-
dere functionele groepen; plaatsisomerie, waarbij andere posities van 
functionele groepen of van meervoudige bindingen mogelijk zijn; en 
ketenisomerie, die gekenmerkt wordt door verschillende koolstof-
skeletten.

3. De structuurformule van een verbinding geeft de juiste aaneenschakeling tussen de verschillende ato-
men en de ruimtelijke opbouw van de molecule weer.

4. De brutoformule van een verbinding geeft de verhouding weer van het aantal atomen van elke soort die 
aanwezig is in de verbinding.
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 Enkele eenvoudige voorbeelden van de mogelijke soorten structuuriso-
merie zijn de volgende:

functie-isomerie plaatsisomerie ketenisomerie

brutoformule:

1. C2H6O 2. C3H8O 3. C5H12

mogelijke structuurformules voor twee isomeren:

H C

H

H

C

H

H

OH H C

H

OH

C

H

H

C

H

H

H H C

H

H

C

H

H

C

H

H

C

H

H

C

H

H

H

1a. ethanol 2a. 1-propanol 3a. n-pentaan

H C

H

H

O C

H

H

H H C

H

H

C

H

OH

C

H

H

H H C

H

H

C

C

C

C

H

H

H

HH

H

HH

H

1b. methoxymethaan 2b. 2-propanol 3b. 2,2-dimethylpropaan

 Bij stereo-isomerie treft men steeds dezelfde bindingspartners aan, maar 
de molecuulbouw verschilt doordat bepaalde atomen (of atomengroe-
pen) andere ruimtelijke posities ten opzichte van elkaar innemen. Men 
onderscheidt cis- en trans-isomerie (of ook ‘Zusammen en Entgegen’-
isomerie genoemd, en zelfs steeds zo genoemd voor verbindingen met 
minstens 3 niet-H-substituenten) en optische isomerie.

 Cis- en trans-isomerie komt voor bij aanwezigheid van een koolstofgroep 
met dubbele binding indien beide koolstofatomen één substituent dragen. 
Door de planaire structuur (sp2-hybridisatie) kunnen de beide substituen-
ten in dit vlak naast elkaar (‘cis’ of ‘Z(usammen)’) of tegenover elkaar 
(‘trans’ of ‘E(ntgegen)’) gelegen zijn:

cis-isomerie trans-isomerie

C

C

Cl

C

C

Cl

C

C

Cl

C

Cl

Cl
cis-1,2-dichlooretheen

of
Z-1,2-dichlooretheen

trans-1,2-dichlooretheen
of

E-1,2-dichlooretheen
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 Een ander voorbeeld is een vlakke cyclische verbinding die op twee ver-
schillende koolstofatomen gesubstitueerd is. Deze kan voorkomen in 
twee geometrisch verschillende vormen. Bij één vorm liggen beide sub-
stituenten of atomen(groepen) aan dezelfde kant van het vlak van de ring 
en bij de tweede vorm liggen ze aan weerszijden van het vlak van de ring. 
Een concreet voorbeeld hiervan is 1,2-cyclopropaandicarbonzuur:

H

H

COOH

COOH

H

H

H

H

COOH

H

H

COOH

Legende: = voor het blad

= achter het blad

 (cis-vorm) (trans-vorm) 

 Een andere mogelijkheid voor stereo-isomerie is spiegelbeeldisomerie 
of optische isomerie. Deze isomerie komt voor bij aanwezigheid van een 
koolstof atoom dat omringd is door vier verschillende atomen (groepen). 
De ruimtelijke schikking van de vier bindingspartners rond dit zogenaamde 
asymmetrische koolstofatoom kan aanleiding geven tot twee isomeren die 
als elkaars spiegelbeeld kunnen beschouwd worden. Men noemt deze iso-
meren ook wel ‘chirale isomeren’. Een voorbeeld van chirale isomerie is:

H

C2H5

Cl

OH

H

C2H5

Cl

OH

 In de �guur hierboven is dezelfde koolstof weergegeven in de twee mo-
gelijke structurele con�guraties. De ene con�guratie kan in dit geval niet 
door een draaiing over 180° in de andere overgaan. Als men bijvoorbeeld 
de bovenstaande linkse con�guratie 180° rond een as die in het blad gele-
gen is en door de C-Cl binding loopt, draait, dan vallen Cl en OH samen 
met de rechtse con�guratie, maar de H en de C

2
H

5
 zijn omgewisseld. 

Elke andere draaiing levert hetzelfde resultaat op.

 Optische isomeren vertonen ten gevolge van hun analoge bouwpatroon 
slechts kleine verschillen in fysische en chemische eigenschappen. De 
verschillende ruimtelijke structuur is nochtans erg belangrijk in de le-
vende natuur, waar vaak slechts één bepaald optisch isomeer biologisch 
actief is, en dus ook maar alleen voorkomt.
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 Bij optische isomeren kan de geometrische structuur van de molecule 
dus  niet tot dekking worden gebracht met haar spiegelbeeld. De twee 
ontstane isomeren worden ‘enantiomeren’ genoemd. Hoewel de chemi-
sche eigenschappen sterk op elkaar lijken, blijken enantiomeren zich te-
genover gepolariseerd licht anders te gedragen. Bij gepolariseerd licht 
trilt de lichtvector in een bepaald vlak. Optische isomeren kunnen deze 
gepolariseerde lichtstraal over een bepaalde hoek laten draaien. Na het 
doorgaan van een gepolariseerde lichtstraal door een optisch actieve stof 
ontstaat er dus een bepaalde hoek tussen het trillingsvlak van de inko-
mende en de uittredende lichtstraal. Naargelang de con�guratie van het 
isomeer wordt het trillingsvlak naar links of naar rechts afgebogen. Men 
spreekt van linksdraaiende en rechtsdraaiende enantiomeren.

gepolariseerd
licht

cuvet met actieve stof

α

 Indien men het voorbeeld van 1,2-cyclopropaandicarbonzuur gebruikt, 
wordt duidelijk dat de cis-vorm een symmetrische molecule voorstelt die 
wel tot dekking kan worden gebracht met haar spiegelbeeld. Indien we 
deze vorm om zijn as laten draaien, vallen beeld en spiegelbeeld immers 
mooi samen. Deze vorm is dus niet optisch actief:

COOH

H

H

H

COOH

H

COOH

HOOC

H

H

H
H

spiegel
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 Bij de transvorm kan het spiegelbeeld echter door geen enkele bewerking 
volledig met het beeld samenvallen:

COOH

H

H

H

H COOH

COOH

H

H
H

H
HOOC

spiegel

 Uit de synthese van trans-1,2-cyclopropaandicarbonzuur ontstaat een zo-
genaamd ‘racemisch mengsel’ waarbij beide vormen in een gelijke con-
centratie voorkomen.

 De onderstaande heuristiek geeft een overzicht voor het bepalen van de 
soort isomeren van twee moleculen met dezelfde brutoformule:

Hebben twee moleculen dezelfde brutoformule?

Zijn de moleculen
verschillend?

Het zijn geen
mogelijke isomeren

De moleculen zijn isomeren. Zijn alle atomen van
de eerste molecule door dezelfde liganden omringd

(m.a.w. aan dezelfde atomen gebonden) als de
overeenkomstige atomen van de tweede molecule?

Zijn het cis- en trans-isomeren?

De moleculen zijn optische isomeren.
Zijn de moleculen elkaars spiegelbeeld?

Ja Neen

De mole-
culen zijn
identisch

De mole-
culen zijn

cis-  en
trans-

isomeren

De moleculen
zijn enantiomeren

De moleculen
zijn diastereo-

isomeren
(vanaf 2 AKA)

De moleculen
zijn  structuur-

isomeren

Neen

Ja

Ja

Ja Neen

Neen

Ja

Neen
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1.7 Stofklassen in de organische chemie

1.7.1 Functionele groep en stofklasse

De talloze koolstofverbindingen kunnen worden ondergebracht in een beperkt 
aantal ‘stofklassen’. Alle chemische stoffen die tot dezelfde stofklasse beho-
ren, vertonen bepaalde overeenkomstige eigenschappen (zowel chemische als 
fysische) die te wijten zijn aan de aanwezigheid van een welbepaalde ‘func-
tionele groep’ (ook ‘karakteristieke groep’ genoemd) in de moleculen. Een 
dergelijke functionele groep is meestal te herleiden tot een of meerdere hete-
roatomen die op een welbepaalde wijze gebonden zijn aan het koolstofskelet 
of een welbepaald structuurelement zoals een meervoudige binding tussen de 
koolstofatomen. Men onderscheidt:

1. Koolwaterstoffen (KWS): C
x
H

y

 Dit zijn verbindingen waarvan de moleculen enkel opgebouwd zijn uit 
koolstof- en waterstofatomen. We treffen hierin geen functionele groepen 
met heteroatomen aan.

2. Monofunctionele koolstofverbindingen
 Dit zijn de koolstofverbindingen waarbij in de molecule slechts één func-

tionele groep wordt aangetroffen. Stoffen waarvan de moleculen eenzelf-
de functionele groep herbergen, vormen samen een stofklasse (bv. de 
alcoholen, de amiden, de carbonzuren enz.).

3. Polyfunctionele koolstofverbindingen
 Dit zijn de koolstofverbindingen waarbij in de molecule meerdere (ge-

lijke of verschillende) functionele groepen worden aangetroffen.
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1.7.2 Overzicht van de voornaamste stofklassen in de organische chemie

SO2 OH

Stofklasse Functionele groep Stofklasse Functionele groep

KWS:

Alkanen

Alkenen

Aromaten

Alkynen

Halogeen - KWS

Alcoholen

Thiolen

Amines:

Primaire

Secundaire

Tertiaire

Ethers

Nitro-KWS

OH

SH

F, Cl, Br, I,

NH2

S

C N

SO2 C

Anhydriden

Zuurhalogeniden

Esters

Amiden

Nitrillen

Sulfonen

Sulfonzuren

Alkanolaat

Aldehyden

Sulfiden

Ketonen

Carbonzuren

R H

CC

CC

CC

CC

CC

N H

N

C

O

H

C

O

C

O

OH

C O C

O O

C

O

X

C

O

O

C

O

N

O

NO
2

O
–



28  Inleiding tot het vakgebied organische chemie

1.7.3  Organigram (eenvoudig) om te bepalen tot welke stofklasse een 
organische verbinding behoort

Enkel C, H
 in molecule

Open keten
Enkel

 enkelvoudige
bindingen

Minstens één
 dubbele binding

Minstens één
 dievoudige binding

Enkel enkel-
voudige bindingen

Minstens één
dubbele binding

Alkeen

Alkyn

Alkaan
Ja

Cycloalkaan

Neen

Enkel C, H, X
in molecule

Halogeenkoolwaterstof

Carbonzuur

Amide

Legende:

X = halogeen atoom
elk streepje stelt een
binding voor met een
H-atoom of een C-atoom

Ja Ja

Neen Ja

Neen

Ja

Cycloalkeen

Ja

Ja

Enkel C, H, O
in molecule

Aldehyde

Ja
Alcohol

Neen
Ether

Ja

Ester

Neen

Neen

Ja Ja

Ja

Ja Ja

Ja
Ja

Keton

Ja

Ja
Amine

Ja
Nitril

Enkel
C, H, O, N
in molecule

Enkel
C, H, O, S

in molecule

Andere
koolstof

verbinding

Ja

Enkel C, H, N
in molecule

Ja

Ja

Neen

Neen

Neen

Neen

Neen

Neen

Enkel
C, H, S

in molecule

Neen

Neen

Neen

Neen

Neen

Ja

Ja

OC

OC
H

O
O

C

OC C

C

O

C
NH2

C N

C C

S

N

Ja
Sulfide

SH
Ja

Thiol

SO
2

Ja
Sulfon

SO
2

OH
Ja

Sulfonzuur

O HC

O CC

O

HO

C

O
O

C
C
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1.8 Veiligheid in de organische chemie

Een heel belangrijk aspect in de organische chemie is ‘veiligheid’ en alles wat 
met het beheer van veiligheid te maken heeft.

Van elk chemisch product (dus ook van iedere organische stof) kan men de 
gevaren terugvinden via de etikettering op de verpakking enerzijds, en via het 
veiligheidsinformatieblad dat samen met het product wordt verstuurd door de 
leverancier anderzijds. Naast al deze gevaren is het in het geval van een che-
misch incident uiteraard ook vaak belangrijk om na te gaan in welke omstan-
digheden het kan plaatsvinden en welke verschillende stoffen erbij betrokken 
kunnen zijn. Enkele factoren die de ernst van een incident met organische 
stoffen kunnen beïnvloeden, zijn bijvoorbeeld:

 – de hoeveelheid van de organische stof: bij een incident kan het een groot 
verschil maken of je werkt met enkele grammen (op laboratoriumschaal) 
of met een ton van een stof (bv. in de industrie).

 – de aard van de organische stof: soms leidt de combinatie van organische 
stoffen tot een hevige chemische reactie, of is er bijvoorbeeld in de omge-
ving van het incident een opslag van andere chemische producten die een 
potentieel gevaar vormen.

 – de weersomstandigheden: regen kan bijvoorbeeld heel nuttig zijn bij het 
blussen van een brand, een stabiele wind kan dan weer nadelig zijn voor 
een snelle verspreiding van giftige dampen en het aanwakkeren van een 
brand. Anderzijds kan hevige wind wel een voordeel zijn als een goede 
snelle dispersie van een gaswolk gewenst is.

 – de locatie van het incident: dit kan op een industrieterrein zijn, maar ook 
tijdens het transport van gevaarlijke stoffen (per vrachtwagen, trein, bin-
nenschip...), of bv. in een laboratorium.

 – het tijdstip van het incident: het maakt uiteraard een groot verschil in-
dien een incident in een bedrijf of in een laboratorium overdag (in volle 
productie of tijdens de lesuren) plaatsvindt, of ’s nachts, wanneer er veel 
minder personeel aanwezig is, of bij een transportincident tijdens de nacht 
of in volle ochtend- of avondspits.

Omdat er veel factoren zijn die de ernst van het incident bepalen, is het dus 
niet evident om gericht op te treden bij een chemisch incident. Bovendien 
moeten hulpdiensten, experts en veiligheidsverantwoordelijken in de eerste 
plaats hun eigen veiligheid garanderen.

Uiteraard is het de bedoeling dat men als gebruiker alles doet om veilig met 
organische stoffen aan de slag te gaan. Men moet de gevaren kennen en vooral 
ook weten wat te doen indien er iets dreigt mis te lopen.
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Het volgende hoofdstuk gaat uitvoeriger in op veiligheid in de organische 
chemie. Er wordt eerst een overzicht gegeven van wat veiligheid eigenlijk 
is en van de state-of-the-art-inzichten in veiligheidsmanagement. Vervolgens 
wordt er ingegaan op de veiligheid van organische stoffen, de karakteristieken 
van stoffen m.b.t. gevaareigenschappen, en ten slotte wordt ook een stukje 
wetgeving toegelicht.

Op het einde van de verdere hoofdstukken is er bovendien telkens een aparte 
paragraaf die handelt over de eigenschappen van de stoffen die in dat hoofd-
stuk werden besproken.




