
Arion uit Sittard-Geleen gaat miljoenen euro’s investeren in een 

nieuwe fabriek, magazijnen en kantoren. “We kunnen de groei 

anders niet bijhouden,” zegt algemeen directeur Erik Joosten. 

Wassen zonder water: revolutie in zorgland

Erik Joosten laat zich niet snel ont-

moedigen. Tien jaar had hij nodig om 

een succes te maken van de ‘frietzak’. 

Een simpel maar onmisbaar middel om 

steunkousen aan te trekken. Ook de 

introductie van ‘Swash’ ging niet van 

een leien dakje. Nu is het washandje 

niet aan te slepen. Dat wordt in hon-

derden ziekenhuizen en verpleeghuizen 

gebruikt om mensen te wassen zonder 

water en zeep. “Ik was erbij toen we de 

aantrekhulp voor steunkousen getest 

hebben. Mensen waren zó blij. Ze kre-

gen een stukje vrijheid terug. Datzelfde 

heb ik gezien bij verpleegkundigen die 

voor het eerst met ‘Swash’ aan de slag 

gingen. Patiënten wassen zonder dat 

bakje water met zeep uit de tijd van Flo-

rence Nightingale. De reacties waren 

zo positief. Dan wéét je: er is behoefte 

aan deze producten.”

Missionaris
Precies twintig jaar geleden startte 

Joosten in Beek met Arion. Gewoon 

vanaf de zolderkamer in zijn ouder-

lijk huis. Nu leidt hij in Sittard-Geleen 

een internationale onderneming met 

honderd mensen op de loonlijst. “Ik heb 

het altijd gezocht in simpele producten. 

Vernieuwing hoeft niet altijd hi-tech 

te zijn. Wassen zonder water en zeep, 

dat was vloeken in de kerk. ‘Kan niet’ 

riepen medici en verzorgers. Als een 

missionaris ben ik langs de instellingen 

gegaan om te bewijzen dat het speciale 

washandje alleen maar voordelen biedt. 

Verpleegkundigen hebben geen bakje, 

geen handdoek, geen zeep meer nodig. 

Een wasbeurt kost de helft minder tijd. 

De besparingen zijn enorm. Het minis-

terie rekende uit dat er in Nederland 

alleen al 355 miljoen euro per jaar te 

besparen is. Bovendien is het prettiger 

voor de patiënt en hygiënischer. Nu is 

het tij gekeerd. Zo zijn in Limburg het 

azM, Atrium en Orbis al vaste afne-

mers. Het ene na het andere zieken-

huis klopt bij ons aan. Het oogsten is 

begonnen.”

Enorm
‘Swash’ is ook de motor voor de geplan-

de miljoeneninvesteringen. “Vier jaar ge-

leden hebben we hier in Sittard-Geleen 

een fabriek gebouwd voor de productie 

van de washandjes. Die is nu al veel te 

klein. We groeien in heel West-Europa 

en hebben vestigingen in België, Duits-

land, Denemarken en Spanje. Oostenrijk, 

Frankrijk, Engeland, Italië en Zwitser-

land volgen. De markt is enorm. In het 

slechtste geval groeien we de komende 

vijf jaar met 500 procent. Wassen zonder 

water is een revolutie die nog moet be-

ginnen. We willen marktleider zijn in heel 

Europa en dan heb je het wel over tien-

tallen miljoenen washandjes per jaar.”

Er is een kans dat die in Sittard-Ge-

leen gemaakt worden. “We zoeken nog 

naar de ideale locatie. Ik wil in ieder 

geval alles bij elkaar hebben: research, 

productie, management en verkoop. 

Het wordt in ieder geval Zuid-Limburg. 

Een perfecte uitvalsbasis. Qua logistiek, 

maar ook omdat er in deze regio zo veel 

kennisinstituten zijn. Verder zijn hier 

goedopgeleide mensen beschikbaar. 

Belangrijk, want het personeelsbestand 

zal ook verdubbelen de komende jaren.”

   www.arion-group.com
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