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

VOORTGANG INCLUSIES 
Het gaat heel erg goed! We hebben maart 
afgesloten met 207 inclusies waarvan 65 in 
deze maand! Hiernaast in de grafiek is de 
voortgang van de inclusies op het platform 
te zien t/m 31 maart. 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. 
Bij voorbaat veel dank. 

VIDEOMATERIAAL E-LEARNING 
Het doel van deze studie is natuurlijk om de meest optimale manier van opereren bij de rechtszijdige 
colontumoren te bepalen. We zijn druk bezig om hierover een e-learning van de best practice te maken. 
Heb jij videomateriaal dat illustratief is voor een bepaald onderdeel van de operatie (bijvoorbeeld de 
anastomose of mobilisatie van het rechter colon) en denk je dat dit de meest optimale manier van opereren 
is? Laat het ons dan s.v.p. weten (wcprightstudy@gmail.com), zodat we een zo mooi mogelijke e-learning 
kunnen maken voor iedereen! 

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.   

PLANNING DELPHI 
De planning van de Delphi (fase 2) is bekend en zal als volgt zijn: 
- 1e ronde (online via een link): start 4 juli met als deadline 15 juli; 
- 2e ronde (online via een link): start 8 augustus met als deadline 19 augustus; 
- 3e ronde (vergadering via Teams): 2 september (einde van de middag, exacte tijd volgt nog).  
Heb je nog niet doorgegeven welke 2 chirurgen uit je ziekenhuis zullen participeren, doe dat dan s.v.p. nog snel.  
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