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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 
Hiernaast is zoals gebruikelijk de voortgang van de 
inclusies te zien. We hebben de maand november 
afgesloten met alweer 535 geïncludeerde 
patiënten.  
De meeste gegevens van de patiënten zijn al op het  
Alea platform 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 (met als uiterlijke 
deadline 15 december). Dan kunnen wij alle 
gegevens meenemen en de analyses van fase 1 
afronden. Bij voorbaat veel dank!  

UPDATE STATUS STUDIE

UPDATE STATUS STUDIE, START PROCTORING 
Het tweede WMO-plichtige deel (implementatie- en consolidatiefase) 
van het Right Project is afgelopen maand tijdens de commissievergadering 
van de METC van het VUmc besproken. Wij verwachten dat we de 
goedkeuring van de METC dit jaar nog krijgen. Dan zal er eindelijk 
gestart kunnen worden met de implementatiefase (inclusief proctoring). 
Er zijn 11 Right proctors en elk ziekenhuis is verbonden met een vaste 
proctor. De eerste keer zal de proctor fysiek langskomen en de volgende 
sessies (circa 2-3x) zullen online via een smartglass van Rods&Cones zijn. 
De definitieve verdeling zal op korte termijn volgen.  

EXPOSURE 
Afgelopen maand hebben wij het Right 
Project tijdens een regionale WCP 
avond in Nijmegen en bij de European 
Colorectal Congress in St. Gallen 
gepresenteerd, zie hiernaast de foto’s. 
De Deense chirurgen willen dit concept 
nu heel graag in hun land gaan 
toepassen.  

EXPOSURE VIDEO BEOORDELING
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PARTICIPERENDE CENTRA RIGHT STUDY 

ANONIEME VIDEO BEOORDELING t.b.v. LEERCURVE 
Zoals we al hebben laten vallen, zouden we graag alle Right video’s (anoniem) op kwaliteit willen beoordelen. 
Hiervoor gaan we gebruik maken van een competency assessment tool (CAT) en de beoordeling zal ook via 
het Alea platform gaan. De CAT is momenteel in ontwikkeling en het zal er als volgt uit gaan zien:   


