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> Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag 

De voorzitter van de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal 

Binnenhof 4 

2513 AA DEN HAAG 

 

  
Datum 15 april 2014 

Betreft Beantwoording Kamervragen van het lid Ouwehand 

(PvdD) over het gebruik van baden met garra-rufavissen 

  
 

Ministerie van 

Infrastructuur en Milieu 

Plesmanweg 1-6 

2597 JG  Den Haag 

Postbus 20901 

2500 EX  Den Haag 

T: 070-456 0000 

F: 070-456 1111 

Ons kenmerk 

IENM/BSK-2014/85933 

 

Uw kenmerk 

2014Z04678  

Bijlage(n) 

 

 

Geachte voorzitter, 

Hierbij beantwoord ik, mede namens de staatssecretaris van Economische Zaken, 

de vragen die het lid Ouwehand (Partij voor de Dieren) heeft gesteld over het 

gebruik van baden met garra-rufavissen (ingezonden 13 maart 2014). 

 

Vraag 1 

Bent u op de hoogte van het onderzoek over de gezondheidsrisico’s van baden 

met garra-rufavissen, ook wel knabbelvisjes of spavisjes genoemd, dat het 

Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in opdracht van de 

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft uitgevoerd? 1 

 

Antwoord 1 

Ja. 

 

Vraag 2 

Hoe beoordeelt u de reactie van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en 

Venereologie, die het gebruik van baden met garra-rufavissen afraadt, en de 

reactie van de Nederlandse Vereniging voor Huidtherapeuten, die dergelijke baden 

niet hygiënisch noemt en geen bewijs voor effect ziet? 

 

Antwoord 2 

Voor de duidelijkheid moet hier opgemerkt worden dat het RIVM deze instanties 
alleen heeft gevraagd naar hun reactie met betrekking tot mensen met psoriasis. 
De gegeven reacties hebben dus uitsluitend daar betrekking op en zijn niet 
generiek op de hele populatie van toepassing. 

Het RIVM komt op basis van het uitgevoerde onderzoek tot de conclusie dat de 

gezondheidsrisico’s van het gebruik van fish spa’s acceptabel zijn, mits er eisen 

worden gesteld aan de gebruikers van de baden. De fish spa zou alleen moeten 

worden gebruikt door mensen met een intacte huid. Mensen met 

psoriasis,wondjes, recent gezette tatoeages of van wie huid pas gewaxt of 

geschoren is, zouden dus geen gebruik moeten maken van de fish spa. Ook 

                                                
1 
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2014/G
ezondheidsrisico%E2%80%99s_van_baden_met_knabbelvisjes 

http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2014/Gezondheidsrisico%E2%80%99s_van_baden_met_knabbelvisjes
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2014/Gezondheidsrisico%E2%80%99s_van_baden_met_knabbelvisjes
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immuungecompromitteerden of mensen met verzwakte weerstand (zoals diabetici) 

zouden geen gebruik moeten maken van fish spa’s.  

Daarnaast adviseert het RIVM de algemene hygiëne-eisen in acht te nemen, wat 

betekent dat vooraf en na afloop de betreffende lichaamsdelen gereinigd moeten 

worden. 

Ik kan mij vinden in dit advies en zal dit gebruiken bij het formuleren van 

voorschriften in het kader van de lopende wijziging van het Besluit hygiëne en 

veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz). 

 

Vraag 3 

Wat vindt u ervan dat het RIVM mensen met onderliggende aandoeningen, zoals 

diabetes en psoriasis, afraadt om gebruik te maken van baden met garra-

rufavissen en deelt u de mening dat garra-rufabaden niet als effectieve 

behandeling maar juist als risicovolle beleving gezien moeten worden? Zo nee, 

waarom niet? 

 

Antwoord 3 

Ik kan mij vinden in het advies van het RIVM dat fish spa’s niet gebruikt zouden 

moeten worden door mensen met onderliggende aandoeningen (zoals diabetici) en 

mensen met een niet-intacte huid (zoals psoriasispatiënten en mensen met 

wondjes). Daarom ben ik voornemens om bij de wijziging van het Bhvbz te 

regelen dat de exploitant ervoor zorg moet dragen dat de fish spa niet door hen 

gebruikt wordt.  

 

Vraag 4 

Kunt u bevestigen dat de vissen hongerig worden gehouden voor het doel om 

schilfertjes van mensenhuid te eten? Deelt u de mening dat (het risico op) 

aantasting van het welzijn van dieren niet te verantwoorden is voor dergelijke 

doelen? Zo nee, waarom niet? 

 

Antwoord 4  

Het RIVM geeft in het rapport aan dat voedselonthouding in de fish spa’s niet aan 

de orde lijkt te zijn. Er is geen aanwijzing te veronderstellen dat er sprake is van 

aantasting van het welzijn van de vissen omdat de temperatuur en een aantal 

chemische parameters in de baden worden gecontroleerd, de vissterfte gering lijkt 

te zijn, en de voederfrequentie van de dieren overeen lijkt te komen met de 

normale voederfrequentie voor aquariumvissen.  

 

Vraag 5 

Bent u bekend met het rapport van de Hoge Gezondheidsraad van België 2, dat 

concludeert dat het gebruik van vissen voor cosmetische doeleinden slechts een 

beperkt effect heeft en waarin de Hoge Gezondheidsraad een ongunstig advies 

uitvaardigt voor het oprichten of blijven bestaan van dergelijke centra en bent u 

bereid dit advies te volgen en het gebruik van baden met garra-rufavissen te 

verbieden? Zo ja, op welke wijze en termijn? Zo nee, waarom niet? 

 

  

                                                
2  
http://www.vissenbescherming.nl/wp-content/uploads/2013/09/Fish-Pedicure-Advies-Hoge-
Gezondheidsraad.pdf 

 

http://www.vissenbescherming.nl/wp-content/uploads/2013/09/Fish-Pedicure-Advies-Hoge-Gezondheidsraad.pdf
http://www.vissenbescherming.nl/wp-content/uploads/2013/09/Fish-Pedicure-Advies-Hoge-Gezondheidsraad.pdf
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Antwoord 5  

Ik ben bekend met het rapport van de Hoge Gezondheidsraad, maar acht het niet 

nodig om het gebruik van baden met garra- rufavissen te verbieden. Zoals ik in 

antwoord op vraag 2 en 3 heb aangegeven, ben ik met het RIVM van mening dat 

de gezondheidsrisico’s van fish spa’s voldoende beheerst kunnen worden door het 

stellen van algemene hygiëne-eisen (vooraf en na afloop de betreffende 

lichaamsdelen reinigen) en door eisen te stellen aan de personen die deze baden 

gebruiken. Die eisen zullen worden gesteld in de  lopende wijziging van het Bhvbz, 

die volgens planning in 2015 in werking treedt. 

 

Vraag 6 

Bent u van mening dat u het welzijn van garra-rufavissen op dit moment 

voldoende heeft geborgd? Zo ja, op basis van welke wetenschappelijke inzichten 

en welzijnsparameters komt u tot die conclusie? Zo nee, welke maatregelen kan 

de Kamer tegemoet zien om garra-rufavissen te beschermen? 

 

Antwoord 6 

Houders van dieren, in dit geval de exploitanten van de fish spa’s, zijn 

verantwoordelijk voor een goede gezondheid en welzijn van de door hen gehouden 

dieren. Daarbij moet men zich in ieder geval houden aan de Gezondheids- en 

welzijnswet voor dieren en met ingang van 1 juli 2014 aan de algemene 

verzorgings- en huisvestingseisen zoals opgenomen in hoofdstuk 2 van het Besluit 

houders van dieren. Daarmee is het welzijn van de vissen wettelijk geborgd. 

Daarnaast geeft de grootste leverancier van de garra-rufavissen aan dat 

informatie aan de kopers wordt meegegeven over de verzorging van de vissen.  

 

Hoogachtend, 

 

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, 

 

 

 

 

 

mw. drs. M.H. Schultz van Haegen 

 

 

 

 

 


