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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 
Iedereen is nog steeds goed bezig met 
includeren, top! We hebben de maand juli 
afgesloten met 405 inclusies waarvan 45 in 
deze maand. Hiernaast in de grafiek is de 
voortgang van de inclusies op het platform 
te zien t/m 31 juli. Erg gaaf om te zien hoe 
wij dit als land voor elkaar krijgen!  
 
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. 

AFTERMOVIE TEACH THE TEACHER DAY 
Hierbij de link naar de aftermovie van de 'Teach the Teacher Day' afgelopen juni in het Amsterdam Skills 
Centre (ASC): https://www.linkedin.com/posts/alexander-gr%C3%BCter-b53772105_rightproject-
activity-6958346713463930880-QkSF?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web  
Wij kijken terug op een zeer geslaagde dag! 

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 onmiddellijk weten. Waarschijnlijk zal 
dit zeker nog de gehele maand augustus kunnen! Daarnaast willen we vragen om alle opeenvolgende 
patiënten te registreren, zo wordt selectie voorkómen.   

AFTERMOVIE TEACH THE TEACHER DAY

DELPHI 
In de maand juli heeft de 1e ronde van de Delphi plaatsgevonden. Het overgrote deel heeft deze ronde 
ingevuld, heel fijn en veel dank! Uiterlijk dinsdag 9 augustus zal de 2e ronde van deze Delphi naar de twee 
participerende chirurgen per centrum worden verstuurd. De deadline voor het invullen van deze ronde zal 
vrijdag 19 augustus zijn.  
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