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13 november 1961

Land :

Indonesië.

Onderwerp :

President SÜKARNO's gezondheidstoestand.

Referenties :

feitelijke datum:

September/oktober 1961.

Datum van
waarneming:

November 1961.

Bron:

Betrouwbaar.

\. betrouwbaar.

Informanten:
b. betrouwbaarheid kan niet beoordeeld worden.

Opmerkingen:

Verzonden aan:

de Minister van Buitenlandse Zaken.

Aan Zijne Excellentie Prof. Dr. J.E. de QUAY
Minister-President
Plein 1813 no. 4
's-GRAVENHAGE.
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Indonöai'é

Het gezelschap, dat het bezoek van Preaident SUKAJSNO aan Wenen moast voorbereiden, arriveerde
op 14 oktober In d* Oostenrijkse hoofdstad. Onder hen
bevond zich ook het Hoofd van de Indonesische Veiligheidsdienst.
Het geaelsohap bracht r'öntgenfoto * s van
süKAlöfÖ mee» die in Pjafcarta waren gemaakt, en verzocht
de Oostenrijkse autoriteiten een groep artsen bijeen, te
brengen, die een studie dienden te maken van symptomen,
die pijn in de linker onderbuik, moeilijkheden bij het
urineren en de noodzaak tot herhaald urineren gedurende
de nacht inhielden. De volgende vooraanstaande Weense
doktoren kwamen bij eens de uroloog Professor Herbört
HENNJNGER, Professor Earl FEHdHOÏÏfi en de chirurg Paul
KTRIJS» de sehoonaeon van President SCB&HJ1. De rontgenfoto'a waren te alécht om een diagnose op te baseren,
maar dd doktoren adviseerden, dat SUKASNO zo spoedig mogelijk naar Wenen aou komen» Meegedeeld werd dat, indien
een operatie nodig was, deze door HENNINGER, bijgestaan
door Paul BEOTICO en Richard OEBELHOEH, verricht zou
worden.
Op 20 oktober arriveerde SÜKABWO in Wenen.
Op 33 oktober drongen de doktoren Karl PELLINGER en Paul
KIHIiB er bij President StfKABHQ op aan om zijn linker nier
te laten verwijderen. SÜKAENO weigerde dit, omdat hij
naar ai jn zeggen slechts tien dagen in Wenen kon verblijven en niet geopereerd wilde worden, pp 24 oktober werd
een lithotriptoscopie uitgevoerd, waarbij verscheidene
stenen via de urethra uit de blaas werden verwijderd.
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Een onderzoek toonde aan, dat SÜKABNO ook een steen in
de galblaas had, waarvan hij echter geen last had*
Zijn linker nier is vermoedelijk dood, doordat een steen
in de tireter vastzit. De nier heeft thans een uitgerekte
vorm en moet toch te zijner tijd verwijderd worden. 2ijn
andere nier bevindt zich in uitstekende conditie*
Het vorig jaar is S0KABHO geopereerd aan
polypen of papilloma in de "blaas, maar toen is geen aanwijzing gevonden, dat er sprake van kanfcer was.
In verband met zijn hypersexuele activiteiten heeft dokter fELLIHÖER SÜZARNÖ geadviseerd kalm aan
te doen.
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