
Mellie
en haar CI‘s



Dit is het verhaal van Mellie, de MED-EL olifant...

Toen Mellie was geboren
waren haar ouders zó blij!
Haar papa en mama zeiden,

‘wat hebben wij een mooie baby!’





Een paar dagen nadat ze was geboren
werden Mellie’s oren getest.
Mellie sliep lekker.

Ze merkte er niets van.





De dokter zei:
‘Mellie kan niet goed horen.’

Eerst waren haar ouders een beetje verdrietig.
Toen vertelde de dokter dat er iets was dat 
Mellie kon helpen om te horen.
‘Maar’, zei hij, ‘eerst moest Mellie maar eens
hoortoestellen proberen.’ 





Mellie was een blij kindje.

Ze lachte veel.
Ze was net zo mooi als alle andere kindjes.
Maar ze kon nog steeds niets horen,
ook niet met haar hoortoestellen.





Mellie’s ouders gingen vaak met 
haar naar de orendokter.
Die onderzocht haar oren.
Hij was heel voorzichtig.
Het deed helemaal geen pijn.

Dit is een plaatje van de binnenkant 
van Mellie’s oren.





De orendokter liet Mellie’s ouders
een apparaatje zien dat haar kon helpen om te horen.
‘We noemen dat een CI’ zei hij. 
Eigenlijk zijn het twee apparaatjes: 
een implantaat en een soort hoortoestel.
Het implantaat is net een heel klein computertje
het zit onder je huid.
En het hoortoestel lijkt een beetje 
op Mellie’s eerste hoortoestel.
Aan dit hoortoestel zit een snoertje met een rond plaatje.
Dat noemen ze een spoel en omdat er een magneet in zit
plakt de spoel op Mellie’s hoofd.

De CI helpt Mellie om te horen.

Veel kinderen die slecht horen hebben een CI.





Toen Mellie groot genoeg was
kreeg ze haar CI’s.
Papa en mama bleven bij haar in het ziekenhuis.
Voor de operatie knipte de zuster wat haren af.

‘Dat geeft niet’ zei ze, ‘het groeit snel weer aan.’

Terwijl Mellie lekker sliep zette 
de dokter de CI’s in haar oren.

De volgende dag 
kon ze alweer uit bed.

Door het verband dacht ze er aan
dat ze gauw zou kunnen horen.





Een paar weekjes later…

Mellie’s GROTE dag was aangebroken!
Ze kreeg haar nieuwe hoortoestellen.

Papa en mama waren zó blij!





In het ziekenhuis werden
Mellie’s nieuwe hoortoestellen
met snoertjes aan de computer vastgemaakt.
De computer maakte allemaal geluidjes.

Sommige geluidjes waren hoog,
anderen waren laag.
Sommige geluidjes waren zacht 
en anderen juist weer hard.

Telkens als Mellie een nieuw geluidje hoorde
was ze helemaal verbaasd.





En eenmaal thuis gekomen…

Luisterde en luisterde ze want
ze kon nu zoveel horen.

Ze hoorde papa en mama praten,
ze hoorde auto’s brommen en kindjes lachen
en ze hoorde vogeltjes zingen.





Omdat Mellie nu kon horen
begon ze ook te praten.
De eerste woordjes die ze kon zeggen waren
mama, papa en auto.

Mellie’s ouders waren  
heel erg trots op haar!





Mellie weet
dat ze alleen maar kan horen
als ze haar CI’s gebruikt.
Ze is er heel voorzichtig mee
en draagt ze áltijd.
Maar niet in bad en niet in bed.

Mellie oefent elke dag met luisteren.
En de logopediste leert haar
om nóg beter te horen.
Dat is heel leuk!

Soms moet ze terug naar de dokter.
Die verandert dan wat in haar hoortoestellen.
Dat is erg belangrijk
want het helpt haar

om nog beter te horen.





Mellie is een gelukkig kind.
Ze heeft heel veel vriendjes.
Ze kan alle dingen doen,
die haar vriendjes kunnen doen.
Mellie is graag bij haar vriendjes.

Ze zingen en dansen
en luisteren naar  
verhaaltjes!

Ze is blij
met haar ‘nieuwe oren’ – 
Haar CI’s!
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