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et idee van het stapelen van dunne lagen organis-
tisch materiaal om deze vervolgens op te lichten met 

behulp van elektriciteit stamt al uit de jaren ’80 van de vorige 
eeuw. Sindsdien is er volop geïnvesteerd in fundamenteel 
onderzoek naar het toepassen van dit principe in organische 
licht-emitterende diodes, oftewel oled, met als stip op de 
horizon de commercialisatie van de technologie. Die is immers 
veelbelovend. Waar conventionele verlichting en reguliere led 
puntbronnen zijn, is oled een grotevlakkenstraler, en dat opent 
een wereld van nieuwe toepassingsmogelijkheden.

Zijspoor
Wie het over oled heeft, heeft het al snel over oled-displays. 
Vreemd is dat niet. Philips introduceerde de eerste scheer-
apparaten met deze technologie al in 2004. In 2010 werden 
mobiele telefoons voor het eerst van oled-schermen voorzien. 
En sinds kort zijn oled-tv’s de nieuwe norm in televisieland. 
‘Dat is allemaal het gevolg van een zijspoor van het onderzoek 
dat in de jaren ’90 werd ingezet’, vertelt Groen. Grote elektro-
nicafabrikanten zagen de potentiële voordelen van gebruik van 
oled in de schermen van hun apparaten. Oled vraagt niet om 
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‘FLEXIBELE OLEd-
vERLICHTInG KLaaR 
vOOR dE MaRKT’

pIM GROEN (HOLST CENTRE):

Onderzoekers van Holst Centre en Fraunhofer FEB produ-
ceerden eind 2018 een oled-rol van 15 meter; ‘s werelds lang-
ste verlichtingsdevice uit 1 stuk. Pim Groen, professor aan de 
TU Delft en projectleider Large Area Printing bij Holst Centre 
markeert deze prestatie als een absolute gamechanger. ‘We 
hebben nu aangetoond dat opschaling naar continu-productie 
mogelijk is. Daarmee is de weg vrijgemaakt voor de defini-
tieve doorbraak van een revolutionaire lichtbron.’ 

backlight. Je kunt dus ruimte en energie besparen. Bovendien 
zendt oled-materiaal zelf licht uit, wat een grotere kijkhoek tot 
gevolg heeft. Het toepassen van oled in displays heeft dan ook 
geleid tot mooie, vernieuwende producten. Maar dat is niet 
waar wij ons bij Holst Centre mee bezighouden. Wij richten 
ons op het creëren van een nieuwe lichtbron en dat is een stuk 
complexer. Als 1 van de miljoenen pixels in een led-tv niet 
functioneert, dan valt dat niet op. Een miniem foutje in onze 
producten en het licht gaat gewoonweg niet aan.’

Driedimensionale oppervlakken
Holst Centre in Eindhoven werd in 2005 opgericht door het 
Vlaamse imec en het Nederlandse TNO. Als onafhankelijke 
open-innovatie R&D-centrum legt het de focus op toegepast 
onderzoek naar draadloze autonome sensortechnologieën 
en flexibele elektronica. Daarbij werkt het binnen allerhande 
partnerschappen en programma’s samen met het bedrijfsle-
ven en de academische wereld. 
Groen: ‘Wij stellen het marktklaar maken van veelbelovende 
nieuwe technologie centraal. Wil je dat succesvol doen, dan 
moet je natuurlijk allereerst bepalen waar de kansen liggen. 

Dat geldt ook voor oled-verlichting. Op een vaste ondergrond 
van glas komen we nu tot een maximaal formaat van 15 bij 15 
centimeter. Dat is een mooie prestatie vanuit het oogpunt van 
een wetenschapper. Het streven naar steeds grotere afme-
tingen en efficiency in productie is dan verleidelijk. Daarmee 
maak je echter niet het verschil in de led-wereld. Je kunt 
een vlak immers ook gelijkmatig verlichten met behulp van 
conventionele led’s. De toekomst zit dan ook in flexibele oled, 
bijvoorbeeld door te werken op een ondergrond van dunne fo-
lie. Dit verlichtingsmateriaal kun je op allerhande driedimen-
sionale oppervlakken aanbrengen, in iedere vorm die je wilt. 
De mogelijke applicaties zijn divers en enorm, zowel vanuit 
het oogpunt van design als van functionaliteit. Denk bijvoor-
beeld aan het integreren van licht met metaal, verpakkingen, 
kleding, meubels, wanden en ramen. De interesse van het 
bedrijfsleven, bijvoorbeeld binnen sectoren zoals de automo-
tive, luchtvaart en food, is dan ook enorm.’

Roll-to-Roll
Dat flexibele oled-verlichting gaat zorgen voor de opkomst 
van een geheel nieuwe verlichtingsmarkt staat buiten kijf. 

‘We staan aan de vooravond 
van de opkomst van 
een nieuwe lichtmarkt’




