
Vragen? 
Drs. Alexander Grüter, arts-onderzoeker en studiecoördinator Right Study: wcprightstudy@gmail.com  
Websites: www.rightstudy.nl; Alexander Grüter | LinkedIn; Alexander Grüter (@alexandergruter) / Twitter 

INHOUD PROCTORING VOORTGANG INCLUSIES

NIEUWSBRIEF OKTOBER 2022

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 oktober afgesloten met 513 
inclusies waarvan 30 in deze maand. Hiernaast in 
de grafiek is de voortgang van de inclusies op 
het platform te zien t/m 31 oktober. 

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!  
We merken dat er wat verwarring bestaat of er 
op dit moment geïncludeerd kan worden en het 
antwoord is JA. Heel graag zelfs! 

TOUCH SURGERY

PROCTORING 
De proctoring is definitief geregeld en wordt mogelijk gemaakt door Ethicon en Medtronic! Er zijn 11 Right 
proctors en elk ziekenhuis zal 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. 
Sandra van Rods&Cones zal contact opnemen met de lokale hoofdonderzoekers om het contract t.a.v. het 
gebruik van deze smartglass te regelen. Het wordt aangeraden dat de 2 getrainde chirurgen per 
participerend centrum bij de proctorsessies (zoveel mogelijk) samen aanwezig zijn. Medtronic en Ethicon 
zullen bij vaste ziekenhuizen ondersteunen bij het proctoren. Er zal per participerend ziekenhuis een 
WhatsApp-groep aangemaakt worden met de 2 getrainde chirurgen, de vaste proctor en iemand van 
Medtronic of Ethicon. De verantwoordelijkheid ligt 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. De definitieve indeling zal op korte termijn volgen.  

Voor deze fase en de volgende fase, de consolidatiefase, zijn we bezig met de goedkeuring bij de METC. Deze 
is bijna klaar. Vervolgens komt er een gastvrijheidsverklaring voor de proctor om te kunnen participeren op de 
OK voor het betreffende ziekenhuis. Hopelijk kunnen we op korte termijn met deze fase van start! 

SPM
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PARTICIPERENDE CENTRA RIGHT STUDY 

TOUCH SURGERY 
Touch Surgery™ Enterprise is het eerste commercieel 
beschikbare AI-gestuurde chirurgische video- en 
analyseplatform voor de OK. Versterk uw chirurgische teams 
met toonaangevende computer-, visualisatie- en kunstmatige 
intelligentietechnologie. Touch Surgery™  Professional maakt 
uitgebreide analyses van chirurgische video’s waarmee u 
variaties en trainingsbehoeften kunt identificeren, alsmede 
verbetermogelijkheden en opties voor standaardisatie. Voor 
meer informatie zie de site.  

SURGICAL PROCEDURE MANAGER (SPM) 
Tijdens de trainingsdagen is er gebruik gemaakt van Surgical 
Procedure Manager (SPM), een digitaal platform van Johnson & 
Johnson, waarbij chirurgen en hun teams de procedure stappen 
kunnen volgen op het scherm met beelden van de anatomie, 
instrumentarium & technieken. Deze ‘workflow’ is per ziekenhuis aan te 
passen aan de behoefte. Mail bij interesse naar: rbosch2@its.jnj.com 
en zie hier online info. 	
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