Om meer te weten te komen over de Bionic Familie
of in contact te komen met andere families, ga naar
de website www.AdvancedBionics.com.
Daar vind je ook leuke luisterspelletjes en andere
activiteiten voor kinderen van alle leeftijden.

Toen Buddie nog een jong aapje was, merkten zijn mama en papa
dat hij niet zo goed kon horen als zijn broer en zijn vriendjes.
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Zijn mama en papa namen Buddie mee naar Emmie Audioloog.
Emmie helpt iedereen die moeite heeft met horen. Emmie nam
Buddie en zijn mama mee naar een speciale kamer. Daar
luisterde hij naar hele stille geluiden.

Daarna speelde Emmie spelletjes met Buddie om te zien of hij
woorden kon verstaan.
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3

Emmie gaf Buddie twee hoortoestellen om hem te helpen een
beetje beter te horen. Eerst voelden de hoortoestellen wat raar,
maar Buddie vond het niet erg.
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Zelfs met zijn hoortoestellen was het voor Buddie heel moeilijk om
zijn broer Tsjim Tsjim te verstaan als ze samen speelden.

5

Bionisch
Oor

Buddie ging op school naar een speciale klas samen met andere
kinderen die niet goed horen. Juf Fonkelteen hielp Buddie om
te leren horen, maar hij had nog altijd heel veel moeite om te
verstaan wat zij vertelde.
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Emmie Audioloog vroeg Buddie en zijn ouders om nog eens te
komen voor uitleg over een bionisch oor. Emmie wist zeker dat
Buddie beter zou kunnen horen met een bionisch oor dan met zijn
hoorapparaten.
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Emmie toonde Buddie het deel van zijn bionische oor dat hij zou
dragen aan de buitenkant van zijn oor. Ze vertelde ook aan Buddie
en zijn ouders over de operatie die nodig was voor het deel van
zijn toestel aan de binnenkant van zijn oor.
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Buddie en zijn ouders gingen op bezoek in het ziekenhuis bij
dokter Laptetop voor verdere uitleg over het bionische oor. Buddie
ontmoette er ook een andere jongen, Pol Krol, die al een bionisch
oor droeg.
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Dan deed dokter Laptetop een heleboel speciale testen om zeker
te zijn dat het bionische oor de goede keuze was om Buddie beter
te laten horen.
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Een paar weken later was Buddie klaar om naar het ziekenhuis
te gaan voor zijn operatie. Hij pakte zijn koffer en nam zijn liefste
knuffel mee, die hij Bionische Buddie noemde.
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Toen Buddie in het ziekenhuis aankwam gaf verpleegster
Pluimkussen hem een polsband met zijn naam erop. Alle dokters
enverpleegsters waren heel lief en dat maakte Buddie heel blij.
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Verpleegster Pluimkussen bracht speciale kleren voor Buddie
en vertelde hem dat alle dokters en verpleegsters grappige
kleren droegen tijdens de operatie. Het is een beetje zoals een
verkleedpartijtje.
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Dan maakte Karel Kroskar, de ziekenhuisoppasser, met Buddie
een ritje door de gangen op een bed met wielen. Buddie vroeg
hem om zo snel als een sportauto te gaan.
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In de operatiezaal gaf dokter Laptetop Buddie een slaapmedicijn.
Terwijl Buddie sliep, plaatste de dokter een deel van het bionische
oor binnenin zijn oor. Toen Buddie wakker werd, was de operatie
helemaal klaar. Zijn hoofd deed wel een beetje pijn.
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De eerste mensen die Buddie zag, waren zijn ouders die naast
hem stonden. Zijn mama gaf een zoen op zijn hoofdverband.
Buddie voelde zich plots al veel beter. Buddie en zijn ouders
bleven die nacht in het ziekenhuis en gingen de volgende morgen
naar huis.
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De week na de operatie week ging Buddie terug naar de klas
van juf Fonkelteen. Hij droeg al een veel kleiner verband dan het
eerste verband in het ziekenhuis. Buddies bionische oor was nog
niet aangezet. Hij kon er nog niet mee horen, maar hij was blij om
weer bij zijn vrienden te zijn.
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Een maand later gingen Buddie en zijn ouders terug naar Emmie
Audioloog. Emmie was klaar om Buddies bionische oor aan te
zetten zodat hij er voor het eerst mee zou kunnen horen.
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Emmie toonde Buddie hoe hij de buitenste delen van zijn bionische
oor moest aandoen. Buddie plaatste één deel achter zijn oor. Een
ander deel legde hij tegen zijn hoofd, en als bij wonder bleef het op
zijn plaats doordat er een magneet in zat. Nu konden de buitenste
delen praten met de binnenste delen en Buddie was klaar om te
beginnen horen.
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Emmie en Buddie speelden luisterspelletjes terwijl Buddie gewoon
werd aan het nieuwe geluid. Hé, wat was dat? Buddie kon Emmie
horen, zelfs al klonk het heel anders dan met zijn hoortoestellen.
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Buddie droeg zijn bionische oor elke minuut van de dag en hij
probeerde geluiden te verstaan die hij nooit had gehoord met
zijn hoortoestellen. Zijn hond, Hukkelpup, maakte rare en luide
geluiden, maar Buddie begreep dat Hukkelpup gewoon
hondentaal sprak. En honden praten graag heel erg luid.
Waf! Waf!
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Toen Buddie terug naar school ging, was hij nog niet gewend
aan alle geluiden in de klas van juf Fonkelteen. Hij had ze nooit
gehoord met zijn hoortoestellen. Het was verwarrend. Maar juf
Fonkelteen hielp Buddie om goed te leren luisteren. Hij moest
hard en lang oefenen.

Iedere dag oefent Buddie met zijn familie en zijn vrienden om
te luisteren. Hij oefent ook om naar allerlei nieuwe geluiden te
luisteren. Dat helpt hem om alles beter te verstaan. Hij zegt dat
hoe meer hij oefent, hoe gemakkelijker het wordt voor hem.
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Buddie is nu het gelukkigste aapje in de wereld omdat zijn ouders,
zijn broer Tsjim Tsjim, juf Fonkelteen, Emmie Audioloog, dokter
Laptetop, verpleegster Pluimkussen en zijn beste vriend Hukkelpup
hem hebben geholpen om goed te horen met zijn bionische oor.
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