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Haitham al Maleh (81) heeft een sterk 
gestel. Sinds de vroege ochtend staat 

hij journalisten te woord. Van een pauze 
wil hij niet weten. Het is de vierde dag 
van de ramadan. Later op de dag bezoekt 
hij het International Criminal Court en de 
Nederlandse Mensenrechtenambassadeur 
Lionel Veer. Volgende week praat hij met 
minister Uri Rosenthal van Buitenlandse 
Zaken.
 Al Maleh is in Nederland op uitnodi-
ging van Advocaten voor Advocaten. De 
banden met Nederland zijn al jaren hecht. 
Jarenlang stuurde hij rapportages over 
mensenrechtenschendingen in Syrië aan 
Amnesty International via de Nederlandse 
(en Zweedse) diplomatieke post. Een ge-
vaarlijk spel: als de overheid erachter zou 
komen zou hij de doodstraf krijgen. 
 Dat kat-en-muisspel is nu voorbij, zegt 
Al Maleh. ‘Het fascistisch-dictatoriale re-
gime kan niet meer om mij heen.’ In de af-
gelopen maanden wierp Al Maleh zich op 
als leider van het verzet tegen het bewind 
van Bashar Al Assad en diens Baath-partij. 
Hij staat boven de partijen, zegt hij. 
 Maar de haat tegen de ‘fascistische’ 
Baath-partij is diepgeworteld. ‘Die partij 

zegt dat Bashar Al Assad een god is. Maar 
het zijn dieven. Ze hebben ons land en ons 
geld gestolen. Ze sluiten mensen zonder 
reden op. Hoe kunnen we nog met ze pra-
ten? Ze hebben het recht om mee te praten 
over de inrichting van Syrië verspeeld.’ 
 Vorige maand organiseerde hij een 
conferentie met vertegenwoordigers van 
verschillende leden van de oppositie in 
Istanbul. Er had een document uit moe-
ten rollen met een toekomstvisie op post-
revolutionair Syrië. Dat is niet gelukt, de 
oppositie is verdeeld. Een vervolgconfe-
rentie was deze maand gepland in Damas-

cus maar het gebouw waar de conferentie 
zou worden gehouden werd door de vei-
ligheidsdienst kapotgeschoten. 
 Het zijn stuiptrekkingen van een versla-
gen regime, zegt Al Maleh. ‘Legereenhe-
den beginnen te deserteren. De economie 
staat op instorten, het toerisme is kapot. 
En zelfs de imams in de moskeeën scharen 
zich achter de revolutie. Er is geen weg 
terug. Maar er dreigt een groot gevaar. 
De mensen hebben wapens in huis. Ze 
hebben ze alleen nog niet gebruikt.’
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Al Maleh: ‘Als je een kat in een 
hoek drijft, zal hij je krabben’
De Syrische advocaat en oud-rechter Haitham Al Maleh probeert in het buitenland 
steun te vinden voor sancties tegen president Assad.
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Privacy EPD ook bij private doorstart in geding
Het elektronisch patiëntendossier (EPD) 
maakt mogelijk een private doorstart. 
Een halfjaar geleden stemde de Eerste 
Kamer, met het oog op de privacy van de 
patiënt,  nog unaniem tegen dit plan. Vijf 
artsen- en apothekersorganisaties probe-
ren de jarenlange investeringen van zo’n 
300 miljoen euro echter nieuw leven in te 
blazen. Op twee punten wijkt dit plan af 

van het oorspronkelijke ontwerp: zorg-
verleners kunnen zich vrijwillig aanslui-
ten bij EPD en patiënten moeten toestem-
ming geven om hun gegevens te delen.  
Toch zijn privacyadvocaten Elisabeth 
Thole en Friederike van der Jagt (Van 
Doorne) kritisch. ‘Onduidelijk is nog hoe 
misbruik van de gegevens effectief kan 
worden aangepakt. In de wetsvoorstellen 

stonden concrete bestuurlijke boetes en 
strafrechtelijke sancties, maar deze verval-
len nu. Daarbij heeft de toezichthouder, 
het College Bescherming Persoonsge-
gevens, nog weinig mogelijkheden om 
handhavend op te treden. En het is de 
vraag of de privacy van de patiënten even 
goed of  beter zal worden beschermd als 
het EPD in private handen terechtkomt.’


