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Ve r l i ch t i n g s e x p e r t s
werken aan elastische
en vervormbare
‘lampen’ voor kleding
en slaapzakken. En
aan de organische
ledlamp voor
flinterdunne
l i ch t p a n e l e n .

Marion de Boo

Lampen om in te slapen

Babypop in een prototype van een slaapzak met ingeweven ledlampjes die blauw licht uitstralen. F O T O  P H I L I P S

Lichtgevende gordijnen en
plafonds. Ramen die over-
dag transparant zijn en ’s
avonds een subtiel, zacht-

gloeiend licht uitstralen. Glazen
wanden die je met een handbewe-
ging sfeervol kunt laten oplichten.
Subtiel schijnende scheidingswand-
jes in kantoren die naar believen
transparant of ondoorzichtig kun-
nen worden gemaakt. Lichtgevende
panelen op beurzen en exposities.

Verlichtingstechnologen werken
aan al die ideeën. Het nieuwste: licht-
gevende materialen die in alle rich-
tingen elastisch, rekbaar, vervorm-
baar en drapeerbaar zijn. Daarmee
kunnen ontwerpers volledig vrij
driedimensionaal aan de slag. Denk
aan sfeerverlichting van het auto-in-
terieur, lichtgevende meubels of
s h o w k o s t u u m s.

Om zulke materialen te ontwikke-
len, werkt een groep van twaalf Euro-
pese universiteiten, onderzoekscen-
tra en bedrijven samen in een consor-
tium dat zich PLACE-it noemt (Plat-
form for Large Area Conformable
Electronics by integration). In Ne-
derland doen Philips en Holst Centre
(een samenwerkingsverband van
imec en TNO) eraan mee, beide geves-
tigd op de High Tech Campus in
Eindhoven.

Vorig jaar gaf de Europese Unie
10,9 miljoen euro subsidie voor on-
derzoek naar het gebruik van verlich-
ting in textiel. Met dit geld werken
de onderzoekers onder meer aan
lichtgevende jassen, bijvoorbeeld
voor kinderen die in het donker naar
school moeten fietsen, en aan medi-
sche toepassingen als verlichtings-
verband tegen huidaandoeningen.

Liesbeth van Pieterson van Philips
onderzoekt allerlei soorten lichtge-

vend textiel. Zo demonstreert ze een
stuk rubber met daarin meanderen-
de spoortjes koper, die elektriciteit
kunnen geleiden. “Omdat ze mean-
deren, is een bepaalde mate van rek
mogelijk. Je kunt in het rubber licht-
gevende componenten, zoals led-
lampjes integreren, zodat een rekba-
re lichtbron ontstaat. Ook textiel
biedt mogelijkheden. Je kunt daarin
koperdraden meebreien of -weven.”

Voorzichtig tilt Van Pieterson een

babypop van tafel, gehuld in een pro-
totype van een slaapzak die aan de
binnenkant blauw licht uitstraalt.
“Vrijwel alle te vroeg geboren baby’s
en meer dan de helft van de op tijd ge-
boren baby’s hebben een vorm van
g e e l z u ch t ”, vertelt ze. De schadelijke
effecten ervan moeten vaak bestre-
den worden met blauwe lampen in
het ziekenhuis. “Maar zo’n lichtge-
vende slaapzak is veel behaaglijker
en doeltreffender, omdat het licht

van alle kanten op de huid schijnt. En
intussen kunnen de ouders hun pas-
geboren kind gewoon vasthouden en
knuffelen.”

Een jonger broertje van de steeds
populairdere ledlampjes is de orga-
nische led: de oled. Die maakt ge-
bruik van zogeheten organische half-
geleiders. Organisch betekent in dit
verband op basis van koolstofche-
mie, zoals plastics (oliederivaten). En
een halfgeleider is een materiaal dat

want het licht moet eruit kunnen.
Het afgelopen jaar is daarin een door-
braak bereikt: we hebben een meerla-
gensysteem ontwikkeld en gepaten-
teerd, met een repeterend patroon
van verschillende materialen in een
combinatie die de gewenste stevig-
heid, transparantie en ondoorla-
tendheid biedt.”

Lichtgevende lasagne
In grote lijnen bestaat de flexibele

oled nu uit een stuk of zes verdiepin-
gen, die elk hun eigen functie hebben
en zelf weer uit een of meer laagjes
kunnen bestaan. Eerst de drager van
plasticfolie of metaalfolie. Dan de
barrière tegen zuurstof, een uitge-
kiende combinatie van op plastic ge-
baseerde materialen. Dan de onder-
ste geleidende laag, vaak transparan-
te geleidende polymeren, dan einde-
lijk de lichtgevende polymeerlaag –
die slechts 1procent van de totale dik-
te van circa 0,2millimeter uitmaakt.
Daarna de bovenste geleidende laag

en dan weer een barrière.
Volgens Snoeckx zijn er vele varia-

ties in opbouw mogelijk. “Gebruik je
bijvoorbeeld een metaalfolie als dra-
ger, dan is dat meteen ook je elektro-
de en dan heb je in feite maar vier of
vijf etages nodig in plaats van zes. En
als je een plasticfolie als drager ge-
bruikt, komt het licht er aan de on-
derkant uit en dan kun je een volle-
dig transparante oled maken. Het re-
cept van de barrièrelaag houden we
geheim, maar ik durf te zeggen dat
het barrièreprobleem nu in elk geval
onder laboratoriumomstandighe-
den is opgelost. Om diezelfde kwali-
teit roll-to-roll te bereiken is nog wel
meer onderzoek nodig.”

“Binnen 5 tot 8 jaar hopen de on-
derzoekers het glas als drager te ver-
vangen door onbreekbare, lichte,
flexibele folies”, zegt Jan Strömer
van Philips. “Dan kun je flinterdun-
ne lichtpanelen maken met een dikte
van enkele millimeters.” Een lichtge-
vende lasagne.

De organische ledlamp (oled) heeft heel dunne lagenhet midden houdt tussen een gelei-
der en een isolator: je kunt het gelei-
dend maken of juist niet.

A ch t e r u i t k ij k s p i e g e l
Terwijl de led een lichtpunt is, niet

groter dan een speldenkop, is de oled
een lichtvlak dat over zijn gehele op-
pervlak een gelijkmatig licht uit-
straalt. Oleds en leds zijn beide klein
en energiezuinig. Anders dan spaar-
lampen schijnen ze meteen.

De structuur van een oled kun je
vergelijken met een sandwich. In het
midden zit een organisch polymeer
(een koolstofverbinding) dat licht
geeft als je er elektrische spanning op
zet. Boven en onder heb je een elek-
trode die deze elektrische spanning
doorgeeft. Minstens een van de elek-
trodes is transparant, zodat het licht
uit de oled kan ontsnappen. Met twee
transparante elektrodes en een trans-
parant polymeer maak je een oled

waar je doorheen kunt kijken.
Onder elektrische spanning raken

elektronen in de organische laag in
een zogeheten aangeslagen toestand
(een energierijkere toestand dan nor-
maal). Ze keren terug naar hun oor-
spronkelijke, stabiele toestand onder
het uitzenden van licht. Het resultaat
is een flinterdun paneel dat over zijn
hele oppervlak een gelijkmatig licht
uitstraalt.

Oleds op glas zijn al op de markt.
In Aken heeft Philips sinds 2006 een
eigen oled-productielijn, zowel voor
sfeerverlichting als voor bureaulam-
pen. Als drager gebruikt men enor-
me glasplaten met een oppervlak tot
2.000 vierkante meter. Het organi-
sche halfgeleidermateriaal wordt
verwarmd en dan ‘opgedampt’ op de
glasplaat. Het laagje is zeer dun ten
opzichte van het glas en moet zeer
homogeen worden aangebracht om
een gelijkmatig lichtvlak te creëren.

Beschermlaag (soms transparant)

Beschermlaag (transparant)
Kathode (transparant)

Anode (soms transparant)
Lichtgevende polymeerlaag (100-500nm dik)

Drager (glas of folie)

Totale dikte
±0,2 mm
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Dat is een moeilijk en duur proces.
Daarom zoeken lichttechnologen

van wetenschappelijke instituten en
commerciële bedrijven naar goedko-
pere oplossingen. En dan komen ze
bij flexibele oleds uit, vertelt Koen
Snoeckx van Holst Centre. “In plaats
van op glas worden de actieve, chemi-
sche lagen aangebracht op plastic- of
metaalfolie. Een roll-to-roll basis, zo-
als je kranten drukt, is daarbij het
goedkoopst.”

Flexibele oleds geven ook vormge-
vers meer vrijheid. Zo heeft een fabri-
kant van composietmateriaal (sa-
mengestelde kunststoffen) vorige
zomer een oled geïntegreerd in de
achterkant van een achteruitkijk-
spiegel van een racewagen op het cir-
cuit van LeMans. “Je zag het logo met
de merknaam van het composiet tij-
dens al die rondjes mooi oplichten”,
zegt Snoeckx. “Die oled heeft het bij
330 km per uur in het stof en de hitte
keurig volgehouden.”

Dat was een doorbraak, want oleds
zijn heel gevoelig voor vocht en zuur-
stof. Verpakt in een sandwich van
glas- en metaalplaten is dat geen en-
kel probleem. Op folie ontstaan wel
problemen. Als de oled door water
wordt aangetast, gaan de geleidende
lagen oxideren en dan ontstaan lelij-
ke zwarte puntjes in de lichtgevende
laag. Bovendien kunnen minuscule
stofdeeltjes tijdens de productie in
de lagen terechtkomen en daar ka-
naaltjes vormen waardoor het vocht
nog verder doordringt. “Dan zijn ex-
tra barrièrelagen nodig”, zegt
Snoeckx. “In de verpakkingsindu-
strie is dat probleem opgelost – ch i p s
zitten na een half jaar nog krokant in
de zak. Maar voor deze toepassing
zijn de eisen voor ondoorlatendheid
minstens 100.000keer strenger.”

En het beschermende materiaal
moet niet alleen ondoorlatend zijn,
maar ook flexibel genoeg om het roll-
to-roll te kunnen aanbrengen, ver-
telt Snoeckx. “Het moet ook achteraf
nog plooibaar zijn. En transparant,

Ledlampen in de showkleding bij het songfestival deze week. F O T O  A F P


