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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 december 
afgesloten met alweer 576 geïncludeerde patiënten. 
Super knap hoe wij dit gezamenlijk voor elkaar 
krijgen, chapeau!  
De meeste gegevens van de patiënten zijn al op het  
Alea platform ingevuld, maar nog niet alles. We 
zouden jullie willen vragen om de missing data 
z.s.m. aan te vullen. Dan kunnen wij alle gegevens 
meenemen en de analyses van fase 1 afronden. Bij 
voorbaat veel dank!  

WACHT MET OPTIMALE TECHNIEK

WACHT OP PROCTORING VOOR UITVOEREN OPTIMALE TECHNIEK 
Begin s.v.p. pas met de gestandaardiseerde en optimale chirurgische techniek zodra de proctoring 
is geregeld (als je het nog niet zo uitvoerde). De goedkeuring van het tweede WMO-plichtige deel 
(implementatie- en consolidatiefase) van het Right Project duurt helaas langer dan verwacht vanwege 
personeelstekort bij de METC.  
Hopelijk zal deze goedkeuring van de METC zeer spoedig volgen. Dan zal er 
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. Bij elk ziekenhuis 
zal ofwel Ethicon ofwel Medtronic helpen ondersteunen bij het proctoren. De 
definitieve verdeling zal op korte termijn volgen en dan zullen er ook 
WhatsApp groepen aangemaakt worden met de 2 getrainde chirurgen, de 
vaste proctor van dat ziekenhuis, iemand van de industrie en Alexander 
Grüter per participerend centrum. Hierin kunnen concrete afspraken 
gemaakt worden, denk bijv. aan op welk moment er wordt doorgegeven 
wanneer een Right patiënt geopereerd gaat worden. De 2 getrainde 
chirurgen zijn verantwoordelijk om dit door te geven aan zowel de proctor 
als diegene van de industrie.  
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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 chirurgische 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 ziet er nu als volgt 
uit:   


