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STUDY 

 

The Right Study - Variations in surgical technique for right-sided colon 
cancer: a prospective sequential cohort study with a transition period

VOORTGANG INCLUSIES 
De inclusies gaan nog steeds erg goed! We 
hebben de maand april afgesloten met 280 
inclusies waarvan 71 in deze maand! 
Hiernaast in de grafiek is de voortgang van 
de inclusies op het platform te zien t/m 30 
april. Erg goed bezig en ga zo door 
allemaal. Op naar de eerste 365! 

Graag zouden we jullie willen vragen om de 
geïncludeerde patiënten z.s.m. te registeren 
op het platform. Dan kunnen wij goed 
bijhouden hoe het met de voortgang gaat. 

TRAININGEN 
Intussen zijn de Skill Centres in Nederland gereserveerd voor fase 3 van de Right Study: de trainingen. Deze 
zullen de gehele dag duren (circa 8:00/9:00 tot 17:00/18:00u) en zullen op de volgende momenten 
plaatsvinden:  
- Maandag 5 september in het Amsterdam Skill Centre 
- Dinsdag 6 september in het Amsterdam Skill Centre 
- Maandag 19 september in het Rotterdam Skill Centre 
- Dinsdag 20 september in het Rotterdam Skill Centre 
- Woensdag 5 oktober in het Radboud Skill Centre  

Ben je één van de chirurgen die deelneemt aan de trainingen en heb je je voorkeur nog niet opgegeven? 
Doe dat dan s.v.p. nog via de volgende link: https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLScN_3H7VFgjiQ0zwmymg_1YPYFyw24RAVmMXrvRemjmJASaVA/viewform?usp=sf_link.  

Is je collega een proctor binnen de Right Study? Ook dan zien we je aanmelding voor 1 van de 
trainingsdagen graag tegemoet. 

Er is geen maximum aan inclusies per centrum, dus graag allemaal zo doorgaan. Als we het einde van fase 1 
naderen, dan zullen wij een seintje geven.  
Daarnaast willen we vragen om alle opeenvolgende patiënten te registreren, zo wordt selectie voorkómen.   
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