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 Heel veel mensen en instanties hebben een bijdrage geleverd aan de 
totstandkoming van dit proefschrift. Allereerst wil ik alle deelnemers aan het 
onderzoek in Nederland en in Turkije enorm bedanken. Heel erg bedankt voor het 
delen van een stukje van jullie leven, jullie ideeën en ervaringen, Hayatınızın bir 
parçasını, dü üncülerinizi ve ya adı ınız tecrübeleri benimle payla tı ınız için size 
cok te ekkür ediyorum. Deze respondenten had ik echter nooit allemaal kunnen 
bereiken zonder de hulp van verschillende ziekenhuizen in Nederland –dank aan alle 
betrokken medewerkers-, de medewerking van verschillende tijdschriften (o.a. Freya 
Magazine, Sen, Kuzu Yildiz, Ekin-, websites (onder andere van Freya), verschillende 
sleutelfiguren binnen de Turkse migranten gemeenschap, Turkse organisaties in 
Nederland, en –last but not least– Sibel Tuzcu van ÇIDER, de Turkse 
patiëntenvereniging voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen in Turkije. Sibel, 
seninle tanı mak hem i  hayatımda, hem de özel hayatımda bana çok ey kattı. Her 
ey için çok te ekkür ediyorum.  

 Daarnaast wil ik hier graag mijn promotor, Jo Hermanns, en co-promotor, Frank 
van Balen, bedanken. Jo, erg leuk dat je steeds enthousiaster werd over dit voor jou 
totaal nieuwe onderwerp! Jouw positieve reacties tijdens de slotfase werkten erg 
bemoedigend. Frank, dank voor de introductie in dit onderzoekgebied, de eerste 
onderdompeling tijdens de conferentie in Goa, India, waar ik gelijk mee naartoe 
mocht om het onderzoeksvoorstel te presenteren (in een roze sari!!!), de SRIP uitjes 
met als hoogtepunt het organiseren van de SRIP conferentie in Amsterdam, nuttige 
contacten en tips, en het leren schrijven. Ik wil hier ook de leescommissie bedanken 
voor de tijd en moeite die zij hebben gestoken in het kritisch lezen en beoordelen van 
mijn proefschrift. 
 Ik heb met heel veel plezier op de UvA gewerkt en er me erg thuis gevoeld. Ik wil 
hiervoor iedereen bedanken! Henny Bos maakte (en maakt me nog steeds) enthousiast 
voor onderzoek. Henny, je enthousiasme werkt enorm aanstekelijk. Ook heel erg 



The experience of involuntarily childless Turkish migrants in The Netherlands 

132

bedankt voor alle hulp!!! Mijn eerste kamergenootje en paranimf, Marja, dank! Ik 
vond het heerlijk om met jou op de kamer te zitten! Sanne, jij en ik hebben bijna ons 
hele AiO traject tegelijk gedaan en veel gedeeld, fijn! Jessica, al lang geen AiO meer, 
fijn dat ik je nog steeds zie! Esther, erg leuk om samen op een kamer te zitten!!! 
Ghislaine, we komen elkaar overal steeds weer tegen! Eva, heerlijk duidelijk! Judith, 
ik mis het fietsen! Alle andere AiO’s, medewerkers van OOS en andere POW-ers 
nogmaals bedankt! 
 Buiten de UvA zijn er nog twee mensen die ik in het bijzonder wil bedanken: 
Lorraine Culley en Nicky Hudson. The invited colloquium we organized together and 
the book about ethnicity, infertility and reproductive technologies we are editing, are 
two of the highlights of my PhD project. I learned lots of you and, also very 
important, had a really good time.  
Ook wil ik hier graag mijn familie bedanken die vooral sinds de geboorte van 

Marijn veel heeft bijgesprongen. Tot slot, mijn lief, niet voor niets mijn tweede 
paranimf, heel veel dank! Kus voor jou, voor Sarah en voor Marijn! 


