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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 
De inclusies gaan nog steeds goed en het 
einde van fase 1 komt in zicht! We hebben 
de maand juni afgesloten met 358 inclusies 
waarvan 38 in deze maand. Hiernaast in de 
grafiek is de voortgang van de inclusies op 
het p lat form te z ien t /m 30 jun i . 
Indrukwekkend hoe wij dit doen!  
 
In de wandelgangen horen we dat niet alle 
patiënten meteen worden geregistreerd als 
zij zijn geïncludeerd. Graag zouden we 
jullie willen vragen om de geïncludeerde 
patiënten z.s.m. te registreren. Dan 
kunnen wij goed bijhouden hoe het met de 
voortgang gaat. Bij voorbaat veel dank. 

Er is geen maximum aan inclusies per centrum, dus graag allemaal zo doorgaan. Als patiënten niet meer 
geïncludeerd kunnen worden voor fase 1, dan laten we dat uiteraard meteen weten. Waarschijnlijk zal dit 
zeker nog de gehele maand juli kunnen! Daarnaast willen we vragen om alle opeenvolgende patiënten te 
registreren, zo wordt selectie voorkómen.   

INDELING TRAINING

DELPHI 
De Delphi fase gaat bijna van start! Aanstaande maandag zullen de 2 participerende chirurgen per ziekenhuis 
een link ontvangen. Het doel van deze Delphi is om tot een consensus te komen vanuit literatuur en expert 
opinion voor een optimale hemicolectomie rechts procedure voor het rechtzijdige coloncarcinoom. Elke goed 
definieerbare stap van de procedure wordt doorlopen. Met deze Delphi methode worden stellingen ter 
beoordeling aangeboden met een waarde “recommended” of “mandatory”. Bij minimaal 80% consensus 
wordt de stelling overgenomen in de optimale en gestandaardiseerde procedure voor de hemicolectomie 
rechts die we later in het Right Project zullen gaan trainen en implementeren. Natuurlijk kunnen er variaties 
blijven bestaan afhankelijk van de situatie en patiënt. Het streven is om een breed gedragen en zo optimaal 
mogelijke procedure voor de hemicolectomie rechts voor rechtszijdig coloncarcinoom te gaan implementeren 
met als uiteindelijke doel de klinische uitkomsten en de opleiding grootschalig te verbeteren.   

mailto:wcprightstudy@gmail.com
http://www.rightstudy.nl


INDELING TRAINING 
Dank allemaal voor het doorgeven van je voorkeur 
wanneer iedereen getraind zou willen worden. De 
indeling van de trainingen in september en oktober zijn 
bekend en deze indeling is 23 juni per mail gestuurd. 
Ook zijn er agendaverzoeken verstuurd. Zo’n 
trainingsdag zal de gehele dag duren (van circa 09:00u 
tot 16:00u) en hiervoor zal accreditatie worden 
aangevraagd bij de NVVH.  
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