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Geachte aanwezigen, 

Wegens omstandigheden zal dhr. Grootenhuis vandaag niet als spreker voor 
het symposium aanwezig zijn. 

Als vervanger zal prof. dr. P.J.T. Rutjes optreden. Bij deze willen we hem 
alvast bedanken dat hij zo laat nog kon invallen. 

Hieronder vindt U zijn curriculum vitae en een samenvatting van zijn 
voordracht. 

Curriculum vitae 

Prof. dr. Floris P.J.T. Rutjes (1966) begon in 1984 met de studie scheikunde 
aan de Universiteit van Amsterdam. In 1988 behaalde hij zijn doctoraalexamen en 
begon daar zijn promotieonderzoek op het gebied van de 'N-acylhydrazonium ionen' 
in de groep van prof. W.N. Speckamp. Na het behalen van de doctorstitel in april 
1993 was hij twee jaar post-doe in de groep van prof. K.C. Nicolaou aan het Scripps 
Research Institute (La Jolla, Verenigde Staten), waar hij werkte aan de voltooiing van 
een totaalsynthese van de natuurstof brevetoxine B. Na die tijd was hij werkzaam als 
onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam, waarvan hij sinds 1998 als 
universitair docent in de groep van prof. H. Hiemstra. Eind 1999 werd hij benoemd tot 
hoogleraar Organische Scheikunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Zijn 
onderzoeksgebied bestaat uit hoofdzakelijk uit het ontwikkelen van nieuwe 
synthesemethoden, waarbij biokatalyse, overgangsmetaalkatalyse en vaste drager 
chemie gecombineerd worden. 

Onderwerp: N-acyliminiumion Chemie op de Vaste Drager 

Stikstof-gestabiliseerde kationen (iminium ionen) zijn uiterst nuttige intermediairen 
voor CC-bindingsvorming en zijn daarom op uitgebreide schaal toegepast in de 
synthese van lineaire en cyclische stikstofhoudende verbindingen. De reactiviteit van 
deze intermediairen kan worden versterkt door het aanbrengen van een 
elektronenzuigende groep op het stikstofatoom zodat het N-acyliminium ion ontstaat. 
In deze lezing zal na een korte introductie over stikstofgestabiliseerde kationen 
worden ingegaan op de mogelijkheden om met name deze laatstgenoemde 
intermediairen te gebruiken voor de synthese van bibliotheken van biologisch actieve 
verbindingen via chemie op de vaste drager. 
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Voorwoord: Combinatoriële Chemie en Technologie 

Zelden heeft een nieuwe ontwikkeling in de scheikundige technologie zo'n impact gehad op 
het doen en laten van onderzoekers in zowel universitaire als industriële laboratoria. 
Van vele proeven in serie wordt overgestapt op een veelvoud van parallelle experimenten: de com
binatoriële chemie. Het concept is niet nieuw, maar de technologie die één en ander mogelijk heeft 
gemaakt is zo indrukwekkend dat terecht sprake is van een revolutie. 

Met bibliotheken van duizenden verbindingen wordt gezocht naar nieuwe medicijnen, mate
rialen en katalysatoren. Oneindige combinaties worden uitgetest, mogelijk gemaakt door robotge
stuurde experimenten en zeer snelle analyse. 

Hoewel de eerste experimenten werden uitgevoerd voor toepassingen in de farmaceutische 
industrie - hoe krijgen we zo snel mogelijk een nieuwe lead -, is het gebruik nu meer omvattender. 
Opmerkelijk voor deze ontwikkeling is de participatie van kleine en jonge ondernemingen welke een 
centrale rol spelen in vele contacten met de grote industrieën. 

In het JAPIE-symposium vandaag zullen vele facetten van de techniek, de mogelijkheden en 
de onderliggende wetenschap besproken worden. De organisatie is erin geslaagd om een keur van 
topsprekers naar Eindhoven te halen, die allen vanuit hun eigen originele en rijke ervaringen een 
voortreffelijk beeld zullen geven van de huidige stand van zaken in dit stormachtige gebied. 

Deze voor Nederland unieke dag zal zowel voor hen die komen voor een eerste kennisma
king als voor diegene die kennis wil nemen van de laatste ontwikkelingen op het gebied uiterst 
vruchtbaar zijn. 

Ik wens ons allen een leerzame en interessante dag toe. 

Bert Meijer 
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J.H .Pestalozzi 

Shell Nededond B.V., ofdel;ng Donot;es & Sponsodng ® 
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T.S.V. 'Jan Pieter Minckelers' 

De Technologische Studievereniging 'Jan Pieter Minckelers', vaak simpelweg afgekort tot 
'Japie', is een zeer levendige vereniging. De studievereniging heeft verschillende bezigheden en 
iedere student komt hiermee tijdens zijn studie wel in aanraking, al is het maar om studiemateriaal 
te kopen. 

Maar Japie doet natuurlijk meer dan alleen het verstrek.ken van studieboeken! leder jaar wor
den er bijvoorbeeld excursies georganiseerd, zowel in binnen- als buitenland, om een beter zicht te 
krijgen op je toekomstig werkgebied. Daarnaast wordt ieder jaar een symposium georganiseerd. 
Hiertoe wordt een commissie aangesteld om over een interessant of geheel nieuw vakgebied in de 
scheikundige technologie een interessante en leerzame dag te organiseren. Zo heeft ook de sympo
siumcomrnissie 2000 naar mijn mening een onderwerp dat vele mensen in de scheikundige tech
nologie en daarbuiten zal aanspreken. 

Ik hoop, namens het bestuur, dat dit een leerzame dag zal worden, zowel voor ons als voor 
U, en dat het voor de symposiumcommissie een uitdaging is geweest om zo'n dag te organiseren. 

Met vriendelijke groet, 

Namens het JAPIE-bestuur, 

Kasper Weusten 
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Programma 

Ontvangst 
Tevens Laatste mogelijkheid tot inschrijving 

Opening 
Dagvoorzitter prof dr. E. W. Meijer [TV Eindhoven] 

"Hit-finding en -optimalisatie met behulp van Combinatorial Chemistry" 
Dr. PH.H. Hermkens [Organon Oss] 

"High Speed Screening of Catalyst Systems" 
Dr. Pl. van den Brink [Shell Amsterdam] 

"AMAP, parallelle chemie in oplossing. Een oplossing?" 
Dr. B. van Steen [Solvay Weesp] 

Lunch 

"Combinatoriële Chemie van Synthetische Receptoren: pincetten en driepoten" 
Prof dr. R.M.J. Liskamp [Universiteit Utrecht] 

"Synthesis and Use of a SEM-based Linker in Solid Phase Organic Chemistry" 
Dr. W.I. Koot [Organon Oss] 

Pauze 

"DSM and Cambridge Combinatorial: Accelerating Development of New 
Catalysts, Materials and Processes" 
Dr. G. Gruter [DSM Geleen] 

"Een effectieve strategie voor lead evolutie" 
Prof dr. ir. Pl. Grootenhuis [Combichem San Diego] 

Slotdiscussie 
Onder begeleiding van prof dr. E. W. Meijer [TV Eindhoven] met 
dr. G.M. Visser [Solvay Weesp] en sprekers . 

Borrel 
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Kerncijfers: 

hoofdvestiging 
vestigingslanden 
werknemers wereldwijd 
werknemers Nederland 
academici Nederland 
academici wereldwijd 
stageplaatsen per jaar 
omzet nationaal (markt) 
omzet wereldwijd (markt) 
winst nationaal 
winst wereldwijd 
aanname academici/ jaar 
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Imagine DSM 

: Heerlen/ NL 
: ca. 50 
: 24.000 
: 11.600 
: 1.500 
: 2.000 
: 150 
: 2 miljard gulden 
: 15 miljard gulden 
: (alleen wereldwijde bepaling) 
: 1,5 miljard gulden 
: ca. 100 

Een krachtig internationaal chemieconcern met een jaaromzet van circa 15 miljard gulden en met 
24.000 medewerkers. Sinds de merger met Gist-Brocades wordt meer dan 25% van de omzet gere
aliseerd binnen de life-science business. Bij DSM maken we een brede range aan (industriële) pro
ducten, waaronder kunststoffen, harsen, synthetische rubbers, grondstoffen voor vezels en fijn
chemicaliën. Met de meeste producten nemen we goede marktposities in en met een aantal zijn we 
wereld-marktleider. Bijvoorbeeld met penicilline, caprolactam, melamine en EPDM (rubber). We 
werken nauw samen met klanten om de beste materialen, kunststoffen en verwerkingstechnieken te 
ontwikkelen. 

Onze strategie is erop gericht het produktenpakket te versterken door consistent te investeren en door 
doelgerichte R&D. Dat vereist een maximale benutting van onze technologische, markttechnische 
en financieel-economische mogelijkheden. Om dat aIIes te bereiken moet elke DSM-er het beste uit 
zichzelf kunnen halen. Daarom krijgen jonge academici bij ons alle ruimte om zich te ontplooien en 
carrière te maken. 

Imagine yourself 

Binnen DSM zijn er vele verschillende startmogelijkheden voor jonge academici. Alle kerndisci
plines zijn vertegenwoordigd: Productie, Marketing, Sales, Research & Development, Controlling 
en Human Resources. Door zowel binnen als tussen deze disciplines optimaal samen te werken 
bouwen we aan succes in onze mondiale markten. Teamwork staat bij DSM dan ook centraal. Verder 
kenmerkt ons concern zich door de open en informele werksfeer met aandacht voor de mens achter 
de medewerker. We zien het dan ook als een uitdaging om je talenten en je wensen zo goed mogelijk 
in te passen in onze mogelijkheden. 

7 



Combinatorial Cemistry: Haal eruit wat erin zit! @ 
Startposities 

Je hebt nu een globaal overzicht van de mogelijkheden die DSM je kan bieden. Voel jij je door het 
voorgaande aangesproken en herken je je in het geschetste profiel, dan nodigen we je van harte uit 
om te solliciteren. Je kunt ervan uitgaan dat er jaarlijks zo'n honderd startposities voor jonge acad
emici beschikbaar zijn. We werken met open sollicitaties: stuur dus je brief en CV naar DSM 
Corporate Recruitment. 

Sollicitatie en informatie 

Recruiter technische werkvelden: Ir. J.B.M. Visser (Jos) 
Recruiter niet-technische werkvelden: Ir. A.P. de Leeuw den Bouter (Arjen) 
DSM Corporate Recruitment, Postbus 6500, 6401 JH Heerlen. Telefoon: 045-5782798. 
E-mail: Recruitment@corporate.dsm.nl 
Internet: www.dsm.nl/recruitment 
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Comité van Aanbeveling 

Voordat we van start zijn gegaan met het zoeken naar sprekers en sponsoren, hebben we ver
schillende mensen uit de samenleving benaderd met de vraag of zij ons steunden met de organisatie 
van dit symposium. Deze mensen, waarvan U hieronder een kort overzicht vindt, willen we speci
aal bedanken (in alfabetische volgorde). Mede door hun steun kunnen we U in de gelegenheid stellen 
om meer te weten te komen over Combinatorial Chemistry. 

Dhr. C.J.A. van Lede 
Voorzitter Raad van Bestuur Akzo Nobel 

Ir. B. van Nederveen 
Koninklijk Instituut van Ingenieurs 

Drs. P.F. Noordervliet 
Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie 

Prof. dr. M. Rem 
Rector Technische Universiteit Eindhoven 

Prof. dr. R.S. Reneman 
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 

Dhr. N.M. van der Spek 
Wethouder maatschappelijke ontwikkeling Eindhoven 

Ir. J.W. Vermijs 
President DSM-Teijn Solutech Ltd. 
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De dagvoorzitter: prof. dr. Bert Meijer 

Professor Dr. E.W. Meijer received his Ph.D. in Organic Chemistry in 1982, 
at the age of 27, from the State University of Groningen in The Netherlands. 
He was a research scientist in Molecular Materials at the Philips Research 
Laboratories in Eindhoven from 1982 until 1989, when he became head of 
the Department of New Materials at DSM in Geleen. In 1991 he was 
appointed to his current primary position as Professor of Macromolecular 
and Organic Chemistry at the Eindhoven University of Technology. 

In 1995 he was additionally appointed Visiting Professor of Macromolecular Chemistry at the 
University of Nijmegen. From 1995 to 1996 he was a Visiting Professor of Macromolecular 
Chemistry at the University of Leuven, and in 1999 he was named a Research Fellow of the 
Research Councel at the same lnstitution. 

11 
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Dr. Pedro H.H. Hermkens 

Pedro Hermkens was bom in 1958 in Asten (Northem Belgium). After com
pleting the High Technical School in 1979 he worked for two years as an 
analist at the Technical University of Eindhoven. In 1981 he started his study 
chemistry at the University of Nijmegen, where he finished his education in 
1985. Since 1985 he did research at the same university conceming the syn
thesis of biological active compounds based on N-hydroxy-b-carbolines 
which resolted to a promotion in 1990. 

Since 1990 he works at N.V. Organon in Oss. Nowadays he is there chief Combinatorial Chemistry 
inside the Lead Discovery Unit. 

His researchpreference are at the domain of peptidomimetica, heterocyclic chemistry, solid phase 
organic chernistry, combinatorial chernistry and the automatisation of the chernistry. 
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Onderwerp: Hit-finding en --Optimalisatie met behulp van combinatorial chemistry 

N. V Organon, Research&Development, Lead Discovery Unit, PO.Box 20, 5340 BH Oss 

Pharmaceutische industriëen zien zichzelf uitgedaagd om nieuwe medicijnen te ontwikkelen 
onder de druk van "cost control" en veel kortere ontwikkelingstijden. Dit kan alleen maar gere
aliseerd worden door het "drug discovery process" veel efficiënter te maken. De introductie van 
"high throughput screening (HTS)" gevolgd door "combinatorial chernistry (CC)" maakt het 
mogelijk om in relatief korte tijd duizenden verbindingen te maken en te testen. 

De collectie van screenings verbindingen is een "random" collectie welke intelligent opge
bouwd moet worden. Derhalve is in het ontwerpen van nieuwe CC-bibliotheken de belangrijkste 
uitdaging verbindingen maken die vertaald kunnen worden in een medicijn. Met een moderne term 
worden dit "drug-like" bibliotheken genoemd. Verder zien we een trend dat we maximale diversiteit 
willen hebben in deze collectie van screenings-verbindingen. We zien dan ook duidelijk een ver
schuiving van de zeer grote bibliotheken (100.000-tallen) gebaseerd op één structuur motief, naar 
vele kleine bibliotheken (1000-tallen) gebaseerd op vele "drug-motives" met goede "drug-like" 
eigenschappen. 

Derhalve liggen er voor de organische chemicus een aantal grote uitdagingen, 
namelijk: (i) het ontwikkelen van robuuste en betrouwbare reacties zowel voor oplossings- als vaste 
fase-chemie. (ii) Het ontwerpen van nieuwe "drug-like" "scaffold" moleculen die kunnen dienen als 
basis voor verdere functionalisering met behulp van CC. 

Screenen van duizenden verbindingen resulteert meestal in de identificatie van een aantal 
startverbindingen (hits genaamd). Na de identificatie van deze eerste activiteit start een optima
lisatieproces. De eigenschappen van de gevonden verbinding zijn vaak bij lange na nog niet opti
maal (denk aan affiniteit, selectiviteit e.d.). Ook CC speelt een belangrijke rol in dit optima
lisatieproces, door het maken van gefocuseerde bibliotheken met behulp van parallelle synthese. 
Einddoel is het verkrijgen van een lead verbinding die in potentie omgezet kan worden in een 
medicijn. 

Het proces zoals boven beschreven is algemeen toepasbaar indien men op zoek is naar spe
cifieke eigenschappen van moleculen (medicijnen, katalysatoren, surfactants, materialen etc). 
Randvoorwaarde is dat maken en testen van verbindingen hand in hand met elkaar gaat. 
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Dr. P.J. van den Brink 

Peter van den Brink (22/911963) works in the catalyst department at the 
Shell Research and Technology Centre in Amsterdam. 

His Masters degree in Chemistry and his Ph.D. study were both obtained at 
the University of Utrecht under the supervision of Prof. Ir. J.W. Geus. The 
Ph.D. work (selective oxidation of hydrogen sulfide to elemental sulfur) led 
to the successful commercialisation of the "second generation" Superclaus 
catalyst. For his thesis he achieved the Biannual Catalysis Award of the 
Royal Dutch Chemistry Society. 

In 1992 Peter van den Brink joined the Shell Research and Technology Centre and worked on the 
development of various sulfur treating catalysts, some of which have now been commercialised. He 
also was involved in the study of gasoline effects on exhaust catalysts of passenger cars. Currently 
he is involved in various projects conceming the development of heterogeneous catalysts for petro
chemical processes, such as, lower-olefins from syngas, polyol manufacturing, epoxide hydration, 
and selective oxidation. The last two years he was also involved in the development and application 
of high throughput screening tools for the discovery and improvement of heterogeneous catalysts. 
His name is on 20 publications, 5 patents and he has given several international presentations. 

Address: 
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Onderwerp: High-Speed Screening of Catalyst Systems 

P.J. v.d. Brinka, M. Crocker'l, C.S. Johna, I.E. Maxwella, T. Maschmeyerb and J-K van der Waala,b. 

a Shell Research & Technology Center, Amsterdam, The Netherlands; 
b Delft University of Technology, Delft, The Netherlands. 

Por drug screening in the phannaceutical industry, high-speed screening (HHS) technology 
has been rapidly developed and applied, primarily in the United States, since the end of the nineteen
eighties. The first new phannaceutical products developed with the aid of this technology will like
ly be launched on the market shortly. A network of small high technology companies has evolved, 
particularly in the US, for both developing and providing the services of HSS technology have been 
highly focused towards the automated synthesis and fast screening of large libraries of target drug 
molecules with a high degree of success; however, the basic concepts of HSS technology are equal
ly and much more broadly applicable to other areas of both product and process research and devel
opment. 

Integrated high-speed screening (HSS) technology can be described as a combination of 
enabling technologies that seeks to screen for new products and/or processes at high throughput rates 
by integrating the use of robotic synthesis, reactor rniniaturization, parallelism, high speed function
ality screening techniques and information technology. 

Unlike traditional research methods, in which a single new product formulation or a set of 
process conditions are tested sequentially, HSS technology sets out to screen tens, hundreds, or even 
thousands of new product formulations and process parameters simultaneously. Clearly, this 
approach has the potential for enormous time savings in research, thus enabling industry to bring 
new products and processes on the market at lower cost and, more importantly, dramatically short
en the development time. It also increases the chances of technica! success and innovation through 
greater parameter diversity in the product/process screening phase. As a result it is likely that HSS 
technology will create a new paradigm in research and development methodologies for many sec
tors of industry. Research sectors that may benefit include process research, advanced materials 
research and catalysis research. In the area of catalysis alone expenditure by industry is already esti
mated at several hundred rnillion US dollars annually. 

Conceptually, the HSS approach as used in the pharmaceutical industry can also be applied 
to the development of heterogeneous catalysts. Also comprising the generation of a 'library' of a rel
ative large set of candidate materials, followed by performance testing of the resulting samples. As 
already commonly practised in the phannaceutical industry, robotic manipulation methods can be 
used to enable both the preparation of large numbers of catalyst samples and their subsequent analy
sis and/or performance evaluation. 

In detail the HSS approach for the development of homogeneous and heterogeneous catalysts 
may be different compared to the phannaceutical methods. Por instance in the pharmaceutical indus
try combinatorial techniques such as a 'split-and-pool' are commonly used to provide an extra mul
tiplier for library generation. Por a variety of reasons in heterogeneous catalysis parallel synthesis 
and parallel testing is the preferred approach. 
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In the pharmaceutical industry library generation and testing comprises the automation of 

procedures at relatively mild conditions (room and body temperature and atomie pressure), with rel
atively simple en explicit analysis tools. 

However, parallel synthesis-and especially realistic parallel performance evaluation- of het
erogeneous catalysts demands radically different conditions, such as high temperature and pressures. 
To prepare and test an array of catalyst samples on a microscale, under these demanding conditions, 
requires conceptual leaps and no lack of ingenuity in order to ensure that the results produced can 
be properly upscaled. New fast analysis tools play an important role in this development. 

Fit-for-purpose HSS equipment will create the possibility to synthesise and test catalysts 
within a significantly expanded parameter space. The huge amounts of data produced with this type 
of equipment calls for complementary software to evaluate the data and to design new experiments. 
By means of integrated HSS technology, multi-component formulation spaces can be explored in a 
rational way. 

The impression is sometimes given that the only advantages of HSS technology are the large 
numbers of samples that can be simultaneously dealt with and the low cost per sample. However, 
compared to the large number of samples that can be screened, the number of permutations that can 
arise from even a very limited set of synthesis- and testing- parameters can be infinitely huge. As a 
result one is forced to also pay the closest attention to the design and planning of experiments in 
order to derive the maximum benefit from this approach. Moreover, HSS technology is not only of 
value to find new leads (screening) or improve formulations (numerical optimalisation), but may 
also be very helpful to gain a better understanding of the system studied. As a result it may not only 
suit the industry but the academie world as well. 

Some examples will be given of the development of HSS technologies and their application 
for rapid screening of homogeneous and heterogeneous catalyst systems. 
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SURLYN® 

NYLON 

NO MEX® 

ANTRON® 

SILVERSTONE® 

QUALLOFIL® 

ALLY® 

GLEAN® 

LYCRA® 

TYVEK® 

CORDURA® 
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SUVA® 

CORIAN 

COOLMAX® 

TEFLON® 

KAPTON® 

HYTREL® 

KEVLAR® 

DELRIN® 

Haal eruit wat erin zit! ® 

DuPont is al bijna 200 jaar 
één van 's werelds grootste 
maatschappijen op het gebied 
van wetenschap en nieuwe 
toepassingen. Du Pont spant 
zich in om innoverende en 
kwalitatief 11oogstaande 
materialen te fabriceren die 
het dagelijks leven beter en 
gemakkelijker maken. 

Du Pont de Nemours (Nederland) B.V. 
Postbus 145 3300 AC Dordrecht 
Baanhoekweg 22 3313 LA Dordrecht 
Tel. (078) 630 1 O 11 Fax (078) 616 37 37 

®gedeponeerd handelsmerk van DuPont. 
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Dr. B. van Steen 

Dr. Bart van Steen 
Solvay Pharmaceuticals 
Medicinal Chemistry Department 
C.J. van Houtenlaan 36 
1381 CP Weesp 
The N etherlands 
Tel: +310294479602 
Fax: +310294477138 
E-mail: bart. vansteen@solvay.com 

Bart van Steen is afgestudeerd aan de HTS-Chemie in Hengelo in 1984. Hierna werkte hij 3 
jaar bij de vakgroep Organische Chemie aan de THT onder leiding van Prof. Dr. D. Reindhoudt in 
de organisch synthetische chemie. 

In 1987 werd de overstap naar Solvay Pharmaceuticals gemaakt. Na 3 jaar binnen de sector 
Research, afdeling Medicinal Chemistry als Organisch Chemicus te hebben gewerkt, werd er vanaf 
1990 als groepchef Medicinal Chemistry aan diverse farmacochemische projecten gewerkt. Tevens 
werd er in 1991 met een promotie onderzoek gestart met als onderwerp "Structure-Affinity 
Relationship Studies on 5-HT1A Receptor Ligands" onder leiding van Prof. W. Soudijn aan de 
Universiteit van Leiden waarna in 1995 de promotie voltooid werd. 

Vanaf 1996 hebben zijn werkzaamheden binnen de afdeling Medicinal Chemistry zich toege
spitst op de introductie van parallelle chemie en combinatoriële technieken. Als projectleider van de 
AMAP (Automated Molecular Assembly Plant) is de Technologie Transfer van ArQule naar Solvay 
be-werkstelligd welke geresulteerd heeft in een combinatoriële synthese faciliteit welke per 111/2000 
in productie is. 
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Onderwerp: Parallel Chemistry in Solution: AMAP a Solution? 

Solvay's AMAP (Automated Molecular Assernbly Plant) is a serni-automated Cornbinatorial 
Chernistry production unit based on ArQule's AMAP technology. This facility installed has a capac
ity of approx. 35000 single library compounds per year based on solution chernistry techniques, the 
products being delivered in 96-well plates ready for HTS (High Throughput Screening). 

The AMAP technology is based on a rnodular systern with rnanual transport between the 
modules. Each of the modules deals with a fundarnental handling within the synthetic chernistry 
process. Examples are: Inert Weighing and Dissolution (IWAD), Open well Chernical Synthesis 
(OCS), Temperature Controlled Agitation Module (TCAM), Centrifugal Solvent Evaporation (CSE), 
Liquid-Liquid Extraction (LLE), Filtration, Plate Replication and Quality Control (QC) which is 
done by rneans of LC/MS. QC validates both the AMAP process and the chemica} composition of 
the products formed. 

An overview of the Solvay AMAP will be given: the scope of the current modules, the 
chernistries involved, the workflow and its future prospects. 

Dr. B. van Steen 
Solvay Pharrnaceuticals 
Projectleader AMAP 

Medicinal Chernistry Department 
Weesp, The Netherlands 

Dr. G. Visser 
Solvay Pharrnaceuticals 
Departrnental Head 
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Dr. Rob Liskamp 

Rob Liskamp studeerde scheikunde aan de Katholieke Universiteit 
Nijmegen waar hij in 1982 cum laude promoveerde. Van 1983 tot 1986 was 
hij werkzaam in het Institute of Cancer Research, College of Physicians & 
Surgeons en het Department of Chemistry van Columbia University in New 
York. Van 1986 tot 1994 was hij verbonden aan de Rijksuniversiteit Leiden 
en in 1991 werkzaam als visiting professor aan de University of Califomia 
in Los Angeles. 

In 1994 werd hij benoemd tot universitair hoofddocent en in 1996 tot hoogleraar molecular 
medicinal chemistry bij de faculteit Farmacie van de Universiteit Utrecht en vanaf 1998 tevens bij 
de faculteit scheikunde. Zijn research interessen liggen op het gebied van de bio-organische chemie 
en medicinal chemistry met als onderwerpen biologisch actieve gemodificeerde peptiden en pep
tidomimetica, combinatoriële chemie, dendrimeren, peptide vouwing, moleculaire herkenning en 
synthetische receptoren. 

Onderwerp: Combinatoriële chemie van synthetische receptoren: pincetten en driepoten 

Bij het ontwikkelen en toepassen van combinatoriële chemie is de natuur een belangrijke 
inspiratie bron en we proberen op soortgelijke wijze te werk te gaan. Een voorbeeld bij uitstek van 
combinatoriële chemie in de natuur is de aanwezigheid van vele tienduizenden antilichamen in ons 
lichaam die als een soort receptormoleculen kunnen binden aan gedeelten van moleculen van 
bijvoorbeeld ziekteverwekkende organismen. 

Hierdoor geïnspireerd proberen we bibliotheken van synthetische receptoren te bereiden en 
deze te screenen op hun vermogen om peptiden of andere moleculen te binden. Deze synthetische 
receptoren hebben twee ("pincetten") of drie armen ("driepoten") om een ander molecuul vast te 
houden. Synthetische receptoren kunnen wellicht gebruikt worden voor de ontwikkeling van nieuwe 
antibiotica, liganden voor katalyse, sensor moleculen en chirale selector moleculen. Dynamische 
combinatoriële chemie of "chemische evolutie" kan gebruikt worden voor de door het ligand gestu
urde bereiding van synthetische receptor moleculen. Ook hier proberen we van de natuur te leren hoe 
het genereren, selecteren en optimaliseren van moleculen in zijn werk gaat. 
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Education 

Period 

1978-1984 

1984 - 1988 

1988 - 1992 

Work experience 

Sumame: 
Name: 
Address 

Telephone: 
Birth date: 
Marital status: 
Nationality: 

Institute, study 

Dr. W.J. Koot 

Koot 
Wim-Jan 
Kersenlaan 15 
5345 JK Oss 
0412-640923 
11 March 1966 
married 
Dutch 

Petirus Canisius College, Alkmaar 
Gymnasium b 
University of Amsterdam 
Chemistry 
Specialisation: Organic Chemistry 
University of Amsterdam 
PhD 
Area: Organic Synthesis 
Supervisor: prof. dr. W.N. Speckamp 
Co-supervisor: prof. dr. H. Hiemstra 

diploma 1984 

diploma 1988 
"Cum Laude" 

PhD 25 May 1993 

1988 - 1992 PhD. 
Subject: Synthesis and application of chiral N-acyliminium ion precursors. 
Title thesis: Synthesis and Applications of (R)-1-Acetyl-5-isopropoxy-3-pyrrolin-
2-one. An Enantiopure N-Acyliminium Ion Precursor. 
In addition, 1 had to supervise students in theoretica! as well as practical courses. 

1993 - 1995 Post-doe in prof. Ley's group, Cambridge University, England (1993 -1994 
grant: Niels Stensen Foundation). 
Subject of research: Total synthesis of azadirachtine. 

1995 - present Research Scientist Medicinal Chemistry, Akzo Nobel N.V. Organon. 
Subject: Combinatorial Chemistry and steroids. 

Group leader (2 co-workers) 
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Onderwerp: Synthesis and use of a SEM-Based Linker in Solid Phase Organic Chemistry 

- HO-steroid 

The synthesis of a linker derived from the 2-(trimethylsilylethoxy)methyl (= SEM) protec
tion group is described. This linker is particularly useful for the immobilisation of steroids on solid 
phases, because the linker is robust but allows the substrates to be cleaved from the solid phase by 
fluoridolysis. The use of this linker in the synthesis of two libraries will be demonstrated. 
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Akzo Nobel , based in the Netherlands, serves customers throughout the world with healthcare products,coatings, 
chemicals and fibers. The company currently employs some 85 ,000 people in almost 70 countries. Consolidated sales for 

1998 totaled NLG 27 .5 billion (EUR 12.5 bi Il ion) . 
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Dr. G. Gruter 

Gert-Jan M. Gruter received his m.Sc. degree from the Vrije Universiteit in 
Amsterdam in 1990 with a synthetic study on [1.1]-metacyclophane in the 
group of F. Bickelhaupt, and his Ph.D. with F. Bickelhaupt and O.S. 
Akkerman on topics combining organometallic and macrocyclic ( crown 
ether) chemistry in 1994. In the same year he joined DSM Research where 
he is currently heading a team in which single-site catalysts for polyethyl
ene, polypropylene and elastomers are developed. In addition he is pro
jectleader for the joined developments in the materials science area between 
DSM and Cambridge Combinatorial. His research interests are polymer 
catalysis and high throughput experimentation. Gert-Jan Gruter is (co)inven 
tor on more than 20 patent applications. 

Onderwerp:DSM en Cambridge Combinatorial. 

Combinatorial catalysis: 
VersneHing van de ontwikkeling van katalysatoren en processen 

Combinatorial chemistry als tool voor efficiëntere R&D 

Nieuwe combinatoriële en high throughput screening technieken hebben een enorme potentiële 
impact in het reduceren van de ontwikkeltijd in "life-science" produkten, polymeren en base chem
icals. 

DSM is in 1998 een groot project gestart in Cambridge met Cambridge Discovery Chemistry (het 
vroegere Cambridge Combinatorial). In dit project worden combinatorial catalysis technieken 
ontwikkeld waarmee research en development enorm kunnen worden versneld door gebruik te 
maken van miniaturisering, robotisering, automatisering en geavanceerde data- management- tech
nieken. 

Als eerste activiteit in dit veld heeft DSM besloten een pilot project te kiezen met als onderwerp 
polyolefine katalyse. Combinatorial chemistry specialisten van Cambridge Combinatorial, 
Cambridge Universiteit en software ontwikkelaars Oxford Molecular - en bovendien meer dan vijf 
afdelingen binnen DSM Research - werken samen in Cambridge in een team bestaande uit katalyse 
experts, technici, analytische experts, organisch chemici en autoclaaf specialisten. 
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Project activiteiten 

* Constructie van een high throughput katalysator screening unit; 

* Ontwikkeling van high throughput analytische technieken, inclusief polymeer karakterisering; 

* Ontwikkeling van geautomatiseerde synthese technieken voor liganden en katalysatoren; 

* Ontwikkeling van een geïntegreerd data management en data opslag systeem. 

Innovatie voor praktische toepassingen 

Het project zal resulteren in een sterke verkorting van de tijd die nodig is om katalysatoren voor 
nieuwe en bestaande processen te ontwikkelen. In de presentatie zullen de eerste resultaten van de 
verschillende projectactiviteiten worden toegelicht. Zo zal de katalysator-screening-unit worden 
besproken en worden een tweetal synthese voorbeelden gepresenteerd. 
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Prof. dr. ir. P.J. Grootenhuis 

Dhr. Grootenhuis studeerde chemie aan de Universiteit Utrecht en pro
moveerde in de supramoleculaire chemie in 1987 aan de Universiteit Twente 
bij prof. Reinhoudt. 
Vervolgens verrichtte hij post-doctoraal onderzoek in de computational 
chemistry bij prof. Kollman aan de University of Califomia in San 
Francisco. In 1989 kwam hij in dienst bij Organon in Oss als onderzoeker in 
de Computational Medicinal Chemistry groep. Als projectleider en mede
uitvinder was hij betrokken bij de ontwikkeling van twee preklinische pro
jectstoffen. 
In 1998 trad hij in dienst bij CombiChem in San Diego als director van de 

Molecular Design groep en projectleider van een van CombiChem's samenwerkingsprojecten. Sinds 
1996 is hij tevens deeltijdhoogleraar Molecular Modelling, aanvankelijk aan de Universiteit 
Groningen maar sinds juni 1999 aan de Universiteit Twente. In 1995 ontving hij de Gouden KNCV 
medaille. Hij is auteur van 80 wetenschappelijke publicaties en uitvinder van 7 octrooien. 

Onderwerp: Een effectieve strategie voor lead evolutie 
Combichem, 9050 Camino Santa Fe, San Diego 

Is het mogelijk om morfine te "ontwerpen" wanneer men enkel beschikt over biologische data van 
endorfines? Deze vraag illustreert een van de grote uitdagingen in het onderzoek naar nieuwe 
geneesmiddelen: het veranderen van chemische stofklasse terwijl de bioactiviteit gehandhaafd blijft 
("lead evolutie"). De behoefte aan lead evolutie komt voort uit het gegeven dat de eigenschappen die 
de farmacokinetiek en / of toxiciteit bepalen vaak gekoppeld zijn aan de chemische stofklasse. Een 
analyse van de stoffen die in klinische studies gefaald hebben, wijst uit dat meer dan 50% van deze 
stoffen een ongunstig farmacokinetisch profiel hebben en / of toxische eigenschappen vertonen. 
Door meer stoffen te ontwikkelen die chemisch gezien sterk verschillen kan men de kans op klin
isch succes vergroten. 

In de lezing zal worden ingegaan op een nieuwe strategie voor effectieve lead evolutie. De 
strategie is gebaseerd op een geïntegreerd, iteratief 
proces van modelbouw en ontwerp van stofbiblio
theken, geautomatiseerde synthese, en testen op 
activiteit. De testgegevens van zowel de actieve als 
inactieve stoffen worden vervolgens gebruikt om 
het model te verfijnen, etcetera. Het is essentieel 
om diverse 3D-modellen en hypothesen voor 
activiteit naast elkaar te gebruiken. Deze strategie, 
die sterk afwijkt van andere methodieken (voor een 
overzicht zie Spellmeyer & Grootenhuis, 
Ann.Rep.Med.Chem.1999, 34, 

287-296) is in de praktijk zeer succesvol gebleken en zal aan de hand van voorbeelden in meer detail 
worden uitgewerkt. 
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1981 

1982 - 1985 

1986 

1985 - 1990 

1990 - 1995 

1995 - heden 
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Participant slotdiscussie: dr. G.M. Visser 

Dr. Gerben. M. Visser 
Medicinal Chemistry Department 
Solvay Pharmaceuticals BV, Weesp 
C.J. van Houtenlaan 36 
1381 CP Weesp 
The N etherlands 
Tel: +310294477449 
Fax: +31 0294 477139 
E-mail: Gerben.Visser@Solvay.com 

Afgestudeerd Rijks Universiteit Leiden (RUL) 

Promotieonderzoek RUL (promotie prof. dr. J.H. van Bom) 

Promotie aan de RUL 

Research Scientist NV Organon, Oss 

Hoofd Radiochemie, Centrum voor Position Emissie 
Tomografie (PET) Rijks Universiteit Groningen 

Afdelingshoofd Medicinal Chemistry, Solvay Pharmaceuticals BV te Weesp 
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Rectificatie 

Bij het ontwikkelen van de posters, inschrijfformulieren en de kaft van de proceedings is tot 
onze grote spijt een ontwerpfout opgetreden. Op al deze ontwerpen is het logo van Akzo Nobel niet 
juist weergeven. Helaas kwamen we hier pas achter nadat alles reeds gedrukt was. Derhalve kon 
deze onvolkomenheid niet meer verholpen worden. 

Na onderling overleg heeft de commissie besloten deze rectificatie te plaatsen, waarin het 
logo van Akzo Nobel wel correct weergegeven wordt. 

We danken U voor Uw begrip. 

De symposiumcommissie. 

NOBEL 
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Drukkerij Buijs 

Burg. Vullersstraat 3 
6031 CD Nederweert 
Tel. (0495) 63 26 07 
Fax (0495) 62 51 57 
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Danklijst 

We willen de volgende bedrijven bedanken voor hun bijdrage aan dit symposium: 

Hoofdsponsoren: 

Sponsoren: 

Ontwerp: 

Druk: 

Catering: 

Akzo Nobel N.V. 

Hoogewerff-fonds 

Dow Benelux 

Shell Nederland 
Solvay Weesp N.V. 
DuPont 
DSM 
Meyvis 
Fisher Scientific 
Drukkerij Buijs 

Grafisch Lyceum Eindhoven 
Babette Thissen 

Drukkerij Buijs Nederweert 

Cateringservice TU Eindhoven 

Tenslotte willen we de volgende personen bedanken voor hun hulp bij het organiseren van dit 
symposmm: 

Prof. Dr. E.W. Meijer 
Bas Peeters 
Leon Jacobs 
Michiel Bom 
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Slotwoord 

We hopen dat dit symposium voor u een vruchtbare en interessante bijdrage zal leveren op het gebied 
van een geheel vernieuwende wijze van chemie. 
Wij hopen er samen met U een geslaagde dag van te maken en hieraan goede herinneringen over te 
houden. Tevens zal dit mogelijkerwijs een aansporing zijn voor anderen om ook een symposium te 
organiseren. 
Voor de volledigheid stellen we hieronder de commissie aan U voor. 

Symposiumcommissie 2000 

Van links naar rechts: Rob, Ellen, William, Sanna en Hatim. 

Functieoverzicht: 

Ellen Bevelander 
Hatim Machrafi 
William Mertens 
Sanna Severins 
Rob van Trier 
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