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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 includeren gaat nog steeds goed! We 
hebben de maand september afgesloten 
met 489 inclusies waarvan 30 in deze 
maand. Hiernaast in de grafiek is de 
voortgang van de inclusies op het platform 
te zien t/m 30 september. Erg gaaf om te 
zien hoe wij dit als land voor elkaar krijgen!  

Naast de kwantiteit is ook de kwaliteit van 
belang. De meeste gegevens van de 
patiënten zijn al ingevuld, maar nog niet 
alles. Daarom zouden we jullie willen 
vragen of jullie de komende tijd z.s.m. de 
missing data op het platform aan zouden 
kunnen vullen. Dan kunnen wij op korte 
termijn aan de slag met de eerste analyses. 
Bij voorbaat veel dank!  

TRAININGEN AFGEROND 
Afgelopen maand hebben de traingingsdagen in het 
Amsterdam Skill Centre, Erasmus MC SkillsLab en het 
Radboud SkillsLab plaatsgevonden. Wij kijken terug op 
5 zeer geslaagde dagen en veel dank voor jullie 
bijdrage en enorme enthousiasme! Voor meer 
informatie en foto’s check vooral deze link! 

TRAININGEN

DELPHI - CONSENSUS BEREIKT 
Consensus over de gestandaardiseerde en geoptimaliseerde minimaal invasieve hemicolectomie rechts is 
bereikt! De resultaten zullen snel worden gedeeld. Veel dank voor jullie bijdrage! De participerende chirurgen 
zullen als collaborator meepubliceren bij dit stuk.  

IMPLEMENTATIEFASE
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PARTICIPERENDE CENTRA RIGHT STUDY 

EN NU? - IMPLEMENTATIEFASE 
Er zijn 11 Right proctors en elk ziekenhuis zal zoveel mogelijk een vaste proctor toegewezen krijgen. De 
eerste keer zal hij/zij fysiek naar het ziekenhuis komen en de volgende sessies (circa 2-3x) zullen online via 
een smartglass van Rods&Cones zijn. Het wordt aangeraden dat de 2 getrainde chirurgen per participerend 
centrum hierbij (zoveel mogelijk) samen aanwezig zijn. Medtronic en Ethicon zullen bij vaste ziekenhuizen 
ondersteunen bij het proctoren. Het idee is dat er per participerend ziekenhuis een WhatsApp-groep 
aangemaakt zal worden met de 2 getrainde chirurgen, de vaste proctor en iemand van Medtronic of Ethicon. 
De verantwoordelijkheid ligt dan bij de 2 getrainde chirurgen om zowel de proctor als diegene van 
de industrie zo snel mogelijk op de hoogte te brengen wanneer duidelijk is wanneer de 
eerstvolgende Right patiënt geopereerd gaat worden.  
Voor deze fase en de volgende fase, de consolidatiefase, zijn we bezig met de goedkeuring bij de METC. 
Door het tekort aan personeel duurt dit helaas al enige tijd. Zodra er meer bekend is, dan laten wij dit weten. 
Hopelijk kunnen we hier op korte termijn mee van start!


