
Voedingskettingen | Bijtkettingen 
Gebruik 
• Je kunt de ketting gebruiken als hulpmiddel tijdens het geven van de borstvoeding of  flesvoeding  als 

“voedingsketting” en tevens als bijtketting voor je kindje! 
• Een voedingsketting is een ideaal hulpmiddel voor wanneer je kindje snel afgeleid is of  onrustig is tijdens 

het drinken. Het helpt je kindje zich te concentreren  op het voedingsmoment. Doordat je kindje de ketting 
in zijn of  haar handen kan nemen voorkomt het dat het zijn of  haar handjes tussen borst/fles en mond kan 
stoppen, dit geeft dus een vorm van rust en kan het drinken positief  beïnvloeden. 

• Ook kan je de ketting super goed gebruiken wanneer je je kindje in de draagdoek/draagzak draagt! 
• Je kindje kan de ketting dan gebruiken om aan te frummelen, te sabbelen en/of  te bijten. Zo blijven je 

oorbellen in je oren en je haren netjes in model! 
• Voor de oudere kinderen kan een bijtketting een handig hulpmiddeltje zijn voor de concentratie of  zelfs om 

eventuele sabbel/bijtbehoeftes op te vangen. Geen gekauw meer op potloden, pennen vingers of  kleding! 

Schoonmaak 
• Siliconen kralen & hangers kun je makkelijk afspoelen onder de kraan en bij hardnekkig vuil zelfs met een 

mild sopje. Uiteraard dien je deze na gebruik van sop wel goed af  te spoelen. 
• Houten kralen en onderdelen kun je beter schoonmaken met een ietwat vochtige doek. Dit om opname van 

water in het hout tegen te gaan. 
• Droog de kralen goed af  en laat ze verder drogen aan de lucht. 
• Dit product kan niet uitgekookt worden! 

Waar zijn de kettingen van gemaakt? 
• Onze handgemaakte bijt- en voedingskettingen worden gemaakt van kindvriendelijke materialen 

zoals 100% food grade siliconen en/of  onbehandeld blank/beuken hout. Alle kralen & bijtfiguren zijn vrij 
van BPA (weekmakers) & andere giftige stoffen (zoals PVC, Lood & Ftalaten). De kralen worden geregen 
aan 2mm satijnkoord, een prachtig zacht koord wat niet snel zal knappen.  

• De sluitingen aan de ketting zijn niet om op te bijten, zorg dus dat je de ketting altijd ergens aanhangt 
zodat je kindje hier niet op kan bijten. 

Hoe zorg ik dat de "breakaway sluiting" zijn kracht behoudt? 
De kettingen hebben allemaal een zogenaamde ‘breakaway sluiting’ deze sluiting springt open als er hard aan 
de ketting getrokken wordt of  als de ketting ergens achter blijft haken, wat de ketting een stuk veiliger maakt. 
Als je de ketting open wil maken is het wel belangrijk dat je dit doet door het slotje open te breken. Dit zorgt 
ervoor dat de sluiting veel langer mee gaat dan wanneer je hem telkens open trekt. 

Ketting inkorten 
Het is bij kettingen die niet volledig uit kralen bestaan mogelijk deze in te korten. Afhankelijk van de ketting 
duw je aan 1 of  2 kanten het knoopje uit de sluiting. Leg nieuwe knoopjes in de ketting op de gewenste 
lengte, knip de draad niet te kort af  en trek hem dan terug in de sluiting. 

Voor welke leeftijd zijn deze kettingen geschikt? 
• Zonder toezicht zijn de bijtkettingen niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar. 
• Een voedingsketting dient alleen gebruikt te worden door volwassenen, geef  deze dus nóóit aan je baby 

zelf ! 
• Het product bestaat uit kleine onderdelen & koord, gebruik een bijt- voedingsketting daarom alleen onder 

supervisie van een volwassenen en laat je baby, dreumes of  peuter dus nóóit alleen met het product, dit in 
verband met verstikkingsgevaar! 

• Wanneer je een ouder kind een bijtketting laat gebruiken als concentratie - of  bijthulpje, dien je zelf  
duidelijke afspraken met je kind te maken wat betreft veiligheid en gebruik. 

• Geef  een bijt- voedingsketting nooit mee in bed! 
• Een ketting is géén speelgoed! 



Hoelang gaan de bijtkettingen mee? 
Hoelang de bijtkettingen mee gaan verschilt nogal per kind. De levensduur is namelijk afhankelijk van 
verschillende factoren. Het is afhankelijk van de bijtketting / voedingsketting die je kiest en hoe dit past bij de 
leeftijd & de kauwstijl van je kind. Gebruik je hem als voedingsketting voor je kindje om mee te spelen of  aan 
te sabbelen of  gebruikt je kind hem als bijtketting? Hoe hard kauwt je kind; Is het bijten met doorkomende 
tandjes of  krijgt de ketting een heel gebit te verduren. Is het sabbelen of  wordt er echt gekauwd. Heeft je kind 
een doorlopende kauwbehoefte of  wordt er alleen gekauwd bij zenuwen of  spanning? Al deze factoren 
hebben effect op de levensduur van de ketting. 

Omdat een gemiddeld kind niet bestaat is het moeilijk een gemiddelde levensduur aan te geven. Uit eigen 
ervaring kan ik zeggen dat er kinderen zijn die een sieraad in enkele dagen stukbijten en dat er aan de andere 
kant kinderen zijn die 8 tot 9 maanden met een bijtketting doen. Als vuistregel is de levensduur van het 
sieraad 4 tot 12 weken.  

Garantie 
Op de levensduur van de kettingen zit geen garantie. De gebruikersduur van de kettingen is afhankelijk van 
diverse factoren, namelijk of  je hem gebruikt voor baby's of  oudere kinderen. Vooral bij het gebruik als 
bijtketting voor kinderen is de gebruikersduur afhankelijk van de frequentie van bijten/kauwen en de 
intensiteit (hardheid) van bijten/kauwen. Ervaring leert dat sommige kinderen zo intensief  bijten/kauwen op 
de bijtkettingen waardoor deze binnen een maand al beschadigingen laten zien en in extreme gevallen zelfs 
binnen enkele dagen al worden "stuk" gekauwd. Andere kinderen bijten of  kauwen minder hard en minder 
intensief  waardoor zij bijna een jaar van de bijtketting gebruik kunnen maken 

Veiligheid voor Alles! 
Ookal wordt het product met zorg en oog op veiligheid gemaakt, door wrijving en intensief  gebruik kan 
eventuele slijtage ontstaan aan het product. Ook doordat het product in contact komt met speeksel door 
kwijlen & water/vocht kan het zijn stevigheid verliezen en/of  sneller kapot gaan.  
Controleer het product daarom regelmatig op oneffenheden, beschadigingen en/of  stevigheid van de 
onderdelen voordat je het product gebruikt. 

Bij schade, slijtage en of  twijfel dien je het product niet meer te gebruiken! 

Het gebruik van onze producten is altijd op eigen risico & verantwoordelijkheid. 
Als ouder/verzorger bent u zelf  verantwoordelijk voor de veiligheid. 
Chouette-Chouette is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen bij ongelukken door 
(onnauwkeurig of  verkeerd) gebruik van onze producten. 



Speenkoorden 
Gebruik 
• Met een speenkoord is het eindelijk gedaan met het kwijtraken van de speen van je kindje! Ben jij ook altijd 

op zoek naar de speen van je kleintje? Of  word je helemaal gek van die speen die telkens weer, uit je 
kindje's mond, op de grond valt? Dan is een speenkoord je redding!  

• Onderaan de lus aan het uiteinde van een speenkoord kun je namelijk gemakkelijk de speen van je kindje 
vastmaken en de clip maak je vast aan de jas of  de kleding van je kindje. Wanneer je kindje nu de speen 
uitspuugt of  uit zijn of  haar mond laat vallen, blijft deze hangen door het speenkoord en valt hij niet meer 
op de grond en dus kan je hem ook niet zo snel meer verliezen of  kwijtraken. 

• Ook kan je in plaats van een fopspeen een bijtspeeltje of  knuffeltje aan de lus bevestigen, dit is dan weer 
ideaal wanneer je kindje last heeft van doorkomende tandjes of  om de lievelingsknuffel van je kindje 
dichtbij te houden. 

Schoonmaak 
• Siliconen kralen & hangers kun je makkelijk afspoelen onder de kraan en bij hardnekkig vuil zelfs met een 

mild sopje. Uiteraard dien je deze na gebruik van sop wel goed af  te spoelen. 
• Houten kralen en onderdelen kun je beter schoonmaken met een ietwat vochtige doek. Dit om opname van 

water in het hout tegen te gaan. 
• Droog de kralen goed af  en laat ze verder drogen aan de lucht. 
• Dit product kan niet uitgekookt worden! 

Waar zijn de speenkoorden van gemaakt? 
Onze handgemaakte speenkoorden worden gemaakt van kindvriendelijke materialen zoals 100% food grade 
siliconen en/of  onbehandeld blank/beuken hout. Alle kralen & bijtfiguren zijn vrij van BPA (weekmakers) & 
andere giftige stoffen (zoals PVC, Lood & Ftalaten). De kralen worden geregen aan 2mm satijnkoord, een 
prachtig zacht koord wat niet snel zal knappen. De lengte van de speenkoorden voldoet aan de wettelijke 
veiligheidslengte van maximaal 22cm (exclusief  clip) 

Veiligheid voor Alles! 
• Het product bestaat uit kleine onderdelen. 
• Bevestig het speenkoord altijd aan de kleding of  jas van je kindje met de daarvoor ontworpen clip. 
• Gebruik een speenkoord alleen onder supervisie van een volwassenen en laat je baby, dreumes of  peuter 

dus nóóit alleen met het product, dit in verband met verstikkingsgevaar! 
• Geef  een speenkoord nooit mee in bed! 
• Een speenkoord kan je gebruiken als hulpmiddel. Het is absoluut géén speelgoed! 
• Ookal wordt het product met zorg en oog op veiligheid gemaakt, door wrijving en intensief  gebruik kan 

eventuele slijtage ontstaan aan het product. Ook doordat het product in contact komt met speeksel door 
kwijlen & water/vocht kan het zijn stevigheid verliezen en/of  sneller kapot gaan.  

• Controleer het product daarom regelmatig op oneffenheden, beschadigingen en/of  stevigheid van de 
onderdelen voordat je het product gebruikt. 

• Bij schade, slijtage en of  twijfel dien je het product niet meer te gebruiken! 

Het gebruik van onze producten is altijd op eigen risico & verantwoordelijkheid.  
Als ouder/verzorger bent u zelf  verantwoordelijk voor de veiligheid. 
Chouette-Chouette is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen bij ongelukken door 
(onnauwkeurig of  verkeerd) gebruik van onze producten. 



Bijtkoorden 
Gebruik 
• Bijtkoorden zijn super welkom wanneer je kindje de eerste tandjes gaat krijgen! 
• Je kent het vast wel; je kleine grijpt naar alles om zich heen om maar lekker op te kunnen "bijten". 
• De periode waarin je kindje zijn eerste tandjes krijgt kan enorm vervelend zijn voor je kleintje. Om de 

bijtbehoefte op te vangen, de pijn wellicht ietwat te verzachten en je kindje een beetje te helpen zijn er 
speciale bijtringen & bijtspeeltjes die je aan je kindje kan geven om op te bijten. 

• Wanneer je kindje ergens op bijt kan het de druk op het tandvlees verminderen waardoor je kindje minder 
pijn ervaart. Ook helpt het het tandvlees soepeler te maken waardoor tandjes makkelijker door kunnen 
komen. Tevens zij er bijtspeeltjes die je in de koelkast kan leggen waardoor ze bij het bijten een verkoelend 
effect kunnen hebben. 

• Bijtspeeltjes stimuleren ook nog eens de grove motoriek, de zintuigen en de mond-  en kaakspieren. 
• Het voordeel van een bijtkoord is dat je kindje altijd een bijtspeeltje bij de hand heeft. Het koord bevestig je 

namelijk met de speciaal ontworpen clip aan de kleding van je kindje, waardoor hij niet op de grond kan 
vallen en je hem niet zomaar kan verliezen. Zo blijft het bijtspeeltje schoon en makkelijk te grijpen. 

Schoonmaak 
• Siliconen kralen & bijtfiguren kun je makkelijk afspoelen onder de kraan en bij hardnekkig vuil zelfs met 

een mild sopje. Uiteraard dien je deze na gebruik van sop wel goed af  te spoelen. 
• Houten kralen en onderdelen kun je beter schoonmaken met een ietwat vochtige doek. Dit om opname van 

water in het hout tegen te gaan. 
• Droog de kralen goed af  en laat ze verder drogen aan de lucht. 
• Dit product kan niet uitgekookt worden! 

Waar zijn de bijtkoorden van gemaakt? 
Onze handgemaakte bijtkoorden worden gemaakt van kindvriendelijke materialen zoals 100% food grade 
siliconen en/of  onbehandeld blank/beuken hout. Alle kralen & bijtfiguren zijn vrij van BPA (weekmakers) & 
andere giftige stoffen (zoals PVC, Lood & Ftalaten). De kralen worden geregen aan 2mm satijnkoord, een 
prachtig zacht koord wat niet snel zal knappen. De lengte van de bijtkoorden voldoet aan de wettelijke 
veiligheidslengte van maximaal 22cm (exclusief  clip) 

Veiligheid voor Alles! 
• Het product bestaat uit kleine onderdelen. Bevestig het bijtkoord altijd ergens aan vast met de daarvoor 

ontworpen clip. Gebruik een bijtkoord alleen onder supervisie van een volwassenen en laat je baby, 
dreumes of  peuter dus nóóit alleen met het product, dit in verband met verstikkingsgevaar! 

• Geef  een bijtkoord nooit mee in bed! 
• Ookal wordt het product met zorg en oog op veiligheid gemaakt, door wrijving en intensief  gebruik kan 

eventuele slijtage ontstaan aan het product. Ook doordat het product in contact komt met speeksel door 
kwijlen & water/vocht kan het zijn stevigheid verliezen en/of  sneller kapot gaan.  

• Controleer het product daarom regelmatig op oneffenheden, beschadigingen en/of  stevigheid van de 
onderdelen voordat je het product gebruikt. 

• Bij schade, slijtage en of  twijfel dien je het product niet meer te gebruiken! 

Het gebruik van onze producten is altijd op eigen risico & verantwoordelijkheid.  
Als ouder/verzorger bent u zelf  verantwoordelijk voor de veiligheid. 
Chouette-Chouette is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen bij ongelukken door 
(onnauwkeurig of  verkeerd) gebruik van onze producten. 



Bijtringen 
Gebruik 
• Bijtringen zijn super welkom wanneer je kindje de eerste tandjes gaat krijgen! 
• Je kent het vast wel; je kleine grijpt naar alles om zich heen om maar lekker op te kunnen "bijten". 
• De periode waarin je kindje zijn eerste tandjes krijgt kan enorm vervelend zijn voor je kleintje. Om de 

bijtbehoefte op te vangen, de pijn wellicht ietwat te verzachten en je kindje een beetje te helpen zijn er 
speciale bijtringen & bijtspeeltjes die je aan je kindje kan geven om op te bijten. 

• Wanneer je kindje ergens op bijt kan het de druk op het tandvlees verminderen waardoor je kindje minder 
pijn ervaart. Ook helpt het het tandvlees soepeler te maken waardoor tandjes makkelijker door kunnen 
komen. Tevens zij er bijtspeeltjes die je in de koelkast kan leggen waardoor ze bij het bijten een verkoelend 
effect kunnen hebben. 

• Bijtspeeltjes stimuleren ook nog eens de grove motoriek, de zintuigen en de mond-  en kaakspieren. 

Schoonmaak 
• Siliconen kralen & bijtfiguren kun je makkelijk afspoelen onder de kraan en bij hardnekkig vuil zelfs met 

een mild sopje. Uiteraard dien je deze na gebruik van sop wel goed af  te spoelen. 
• Houten kralen en onderdelen kun je beter schoonmaken met een ietwat vochtige doek. Dit om opname van 

water in het hout tegen te gaan. 
• Droog de kralen goed af  en laat ze verder drogen aan de lucht. 
• Stoffen onderdelen, zoals bij de Bunny bijtringen, zijn los te halen van de ringen en kan je eventueel 

meewassen op 30 graden in de wasmachine. 
• Dit product kan niet uitgekookt worden! 

Waar zijn de bijtringen van gemaakt? 
Onze handgemaakte bijtringen worden gemaakt van kindvriendelijke materialen zoals 100% food grade 
siliconen en/of  onbehandeld blank/beuken hout. Alle kralen & bijtfiguren zijn vrij van BPA (weekmakers) & 
andere giftige stoffen (zoals PVC, Lood & Ftalaten). De kralen worden geregen aan 2mm satijnkoord, een 
prachtig zacht koord wat niet snel zal knappen. 

Veiligheid voor Alles! 
• Het product bestaat uit kleine onderdelen. Gebruik een bijtring daarom alleen onder supervisie van een 

volwassenen en laat je baby, dreumes of  peuter dus nóóit alleen met het product, dit in verband met 
verstikkingsgevaar! 

• Geef  een bijtring nooit mee in bed! 
• Bijtringen die volledig gemaakt zijn van siliconen kun je tevens in de koelkast leggen voor extra verkoeling. 

Leg deze nooit in de vriezer, dit om vries brandwonden te voorkomen! 
• Ookal wordt het product met zorg en oog op veiligheid gemaakt, door wrijving en intensief  gebruik kan 

eventuele slijtage ontstaan aan het product. Ook doordat het product in contact komt met speeksel door 
kwijlen & water/vocht kan het zijn stevigheid verliezen en/of  sneller kapot gaan.  

• Controleer het product daarom regelmatig op oneffenheden, beschadigingen en/of  stevigheid van de 
onderdelen voordat je het product gebruikt. 

• Bij schade, slijtage en of  twijfel dien je het product niet meer te gebruiken!  

Het gebruik van onze producten is altijd op eigen risico & verantwoordelijkheid.  
Als ouder/verzorger bent u zelf  verantwoordelijk voor de veiligheid. 
Chouette-Chouette is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen bij ongelukken door 
(onnauwkeurig of  verkeerd) gebruik van onze producten. 



Speelkettingen | Wrapsnaps 
Gebruik 
• Speelkettingen | Wrapsnaps zijn super welkom wanneer je kindje de eerste tandjes gaat krijgen! 
• Je kent het vast wel; je kleine grijpt naar alles om zich heen om maar lekker op te kunnen “bijten”. De 

periode waarin je kindje zijn eerste tandjes krijgt kan enorm vervelend zijn voor je kleintje. Om de 
bijtbehoefte op te vangen, de pijn wellicht ietwat te verzachten en je kindje een beetje te helpen zijn er 
speciale bijtringen & bijtspeeltjes die je aan je kindje kan geven om op te bijten. 

• Wanneer je kindje ergens op bijt kan het de druk op het tandvlees verminderen waardoor je kindje minder 
pijn ervaart. Ook helpt het het tandvlees soepeler te maken waardoor tandjes makkelijker door kunnen 
komen. Tevens zij er bijtspeeltjes die je in de koelkast kan leggen waardoor ze bij het bijten een verkoelend 
effect kunnen hebben. 

• Bijtspeeltjes stimuleren ook nog eens de grove motoriek, de zintuigen en de mond-  en kaakspieren. 
• Deze koorden hebben in plaats van een clip een "breakaway" kliksluiting. Het voordeel van deze koorden is 

dat je ze echt super makkelijk kan bevestigen aan bijvoorbeeld de buggy / kinderwagen, kinderstoel, 
maxicosi, box, autostoel, draagdoek of  aan je tas. Zo blijft het bijtspeeltje schoon en kan je hem niet snel 
verliezen en voor je kindje altijd makkelijk te grijpen om mee te spelen of  om op te bijten. 

Schoonmaak 
• Siliconen kralen & hangers kun je makkelijk afspoelen onder de kraan en bij hardnekkig vuil zelfs met een 

mild sopje. Uiteraard dien je deze na gebruik van sop wel goed af  te spoelen. 
• Houten kralen en onderdelen kun je beter schoonmaken met een ietwat vochtige doek. Dit om opname van 

water in het hout tegen te gaan. 
• Droog de kralen goed af  en laat ze verder drogen aan de lucht. 
• Dit product kan niet uitgekookt worden! 

Waar zijn de speelkettingen van gemaakt? 
• Onze handgemaakte speelkettingen/wrapsnaps worden gemaakt van kindvriendelijke materialen 

zoals 100% food grade siliconen en/of  onbehandeld blank/beuken hout. Alle kralen & bijtfiguren zijn vrij 
van BPA (weekmakers) & andere giftige stoffen (zoals PVC, Lood & Ftalaten). De kralen worden geregen 
aan 2mm satijnkoord, een prachtig zacht koord wat niet snel zal knappen.  

• De sluitingen aan de ketting zijn niet om op te bijten, zorg dus dat je de ketting altijd ergens aanhangt 
zodat je kindje hier niet op kan bijten. 

Hoe zorg ik dat de "breakaway sluiting" zijn kracht behoudt? 
De speelkoorden hebben allemaal een zogenaamde ‘breakaway sluiting’ deze sluiting springt open als er hard 
aan de ketting getrokken wordt of  als de ketting ergens achter blijft haken, wat het koord een stuk veiliger 
maakt. Als je de speelketting open wil maken is het wel belangrijk dat je dit doet door het slotje open te 
breken. Dit zorgt ervoor dat de sluiting veel langer mee gaat dan wanneer je hem telkens open trekt. 

Veiligheid voor Alles! 
• Het product bestaat uit kleine onderdelen. Gebruik een speelketting daarom alleen onder supervisie van 

een volwassenen en laat je baby, dreumes of  peuter dus nóóit alleen met het product, dit in verband met 
verstikkingsgevaar! 

• De speelketting bevestig je makkelijk aan een autostoel, kinderwagen / buggy, maxicosi, draagdoek of  
tas. De speelketting is absoluut niet bedoeld om aan de nek te dragen!  

• Geef  een speelkoord nooit mee in bed! 
• Speelkoorden die volledig gemaakt zijn van siliconen kun je tevens in de koelkast leggen voor extra 

verkoeling. Leg deze nooit in de vriezer, dit om vries brandwonden te voorkomen! 
• Ookal wordt het product met zorg en oog op veiligheid gemaakt, door wrijving en intensief  gebruik kan 

eventuele slijtage ontstaan aan het product. Ook doordat het product in contact komt met speeksel door 
kwijlen & water/vocht kan het zijn stevigheid verliezen en/of  sneller kapot gaan.  

• Controleer het product daarom regelmatig op oneffenheden, beschadigingen en/of  stevigheid van de 
onderdelen voordat je het product gebruikt. 

• Bij schade, slijtage en of  twijfel dien je het product niet meer te gebruiken!  



Het gebruik van onze producten is altijd op eigen risico & verantwoordelijkheid.  
Als ouder/verzorger bent u zelf  verantwoordelijk voor de veiligheid. 
Chouette-Chouette is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen bij ongelukken door 
(onnauwkeurig of  verkeerd) gebruik van onze producten. 

 


