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The Right Study - Implementation of most optimal and standardized 
surgical technique for right-sided colon cancer

VOORTGANG INCLUSIES 
Hiernaast is zoals gebruikelijk de voortgang van de 
inclusies te zien. We hebben de maand januari 
afgesloten met alweer 590 geïncludeerde 
patiënten. 
Dank allemaal voor het aanvullen van bijna alle 
missing data! De meeste gegevens van de 
patiënten staan nu op het Alea platform. Het zou 
heel fijn zijn als de laatste gegevens nog 
toegevoegd kunnen worden. Dan zijn wij in staat 
om de analyses van fase 1 af te maken. 

GOEDKEURING VOLGENDE FASE!

GOEDKEURING VOLGENDE FASE!  
Geweldig nieuws: de centrale goedkeuring van de METC voor de volgende fase, 
de implementatie- en consolidatiefase, van de Right is binnen! Nu rest alleen nog 
de lokale goedkeuring binnen elk participerend ziekenhuis geregeld te worden 
en zodra dit is gelukt, kunnen we van start met de implementatie van de meest 
optimale en gestandaardiseerde hemicolectomie rechts. Vrijdag 20 januari zijn de 
benodigde bestanden hiervoor via SURFfilesender naar jullie gestuurd. Dank voor 
diegenen die dit al in gang hebben gezet! Zouden diegenen die dat nog niet 
hebben gedaan, dat s.v.p. nog z.s.m. willen doen? Als ik nog ergens bij kan 
helpen, dan hoor ik het wel. Bij voorbaat veel dank! 

Intussen is bekend welke proctor en welk bedrijf bij welke participerend 
ziekenhuis zullen ondersteunen. De WhatsAppgroepen per centrum met de 
twee getrainde chirurgen, de vaste proctor, iemand van Ethicon/Medtronic en 
Alexander Grüter zijn aangemaakt. Hierin worden alvast logistieke afspraken 
gemaakt t.a.v. het inplannen van de proctorsessies. De twee getrainde chirurgen 
zullen verantwoordelijk zijn om de proctor tijdig op de hoogte te stellen wanneer 
er een proctorsessie zal plaatsvinden. Mochten jullie het handig vinden als er nog 
iemand aan deze groep wordt toegevoegd, dan horen we dat graag.  
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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 maken we gebruik van een competency assessment tool (CAT) en de beoordeling zal 
ook via het Alea platform gaan. De CAT is momenteel in ontwikkeling en hierna zal deze tool gevalideerd gaan 
worden met een select groepje, namelijk de Right proctors. Zodra dat is gebeurd, zullen we alle 
participerende chirurgen vragen om elkaar (uiteraard anoniem) te raten.  


