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Samenvatting
In geval van radicale cystectomie staan veel patiënten voor de keuze tussen een stoma of een neoblaas voor urinederivatie.
Als ondersteuning in deze beslissing is een keuzehulp ontwikkeld met de voor- en nadelen van beide opties. De keuzehulp
werd ontwikkeld met patiënten en zorgverleners. Evaluatie gebeurde middels vragenlijsten in een bruikbaarheidstudie.
Hiertoe werden vragenlijsten ingevuld door 37 patiënten: 25 met en 12 zonder keuzehulp. De keuzehulp werd positief
geëvalueerd. Met keuzehulp werden meer kennisvragen correct beantwoord (96% vs. 83%; p= 0,066) en waren meer
patiënten actief betrokken in de keuze (100% vs. 75%; p= 0,011). Patiënten ontvingen de keuzehulp op de dag van het
diagnosegesprek (38%), één tot zeven dagen erna (19%) of later (43%). Tevredenheid met de timing verschilde tussen die
momenten (resp. 88%, 100% en 33% tevreden, p= 0,018). De keuzehulp werd positief beoordeeld en deed alle patiënten
actief meebeslissen. De keuzehulp kan direct na de diagnose worden uitgereikt.
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Decision aid for cystectomypatients: stoma or neobladder

Abstract
In case of radical cystectomy, many patients face a choice between a stoma or a neobladder for urine derivation. To
facilitate this decision, we developed a decision aid (DA). Urologists, specialized nurses and patients were involved in
developing the DA. New patients evaluated the DA by questionnaire. The DA was evaluated positively on content and
usability. In total, 37 patients filled out questionnaires; 25 with and 12 without DA. The DA improved knowledge (96%
vs. 83%, p= 0.066) and active participation in decision making (100% vs. 75%, p= 0.011). Patients received the DA on
the day of diagnosis (38%), one to seven days after diagnosis (19%) or later (43%). Satisfaction with the timing differed
between these groups (resp. 88%, 100% and 33% satisfied, p= 0.018). The DA was evaluated positively and made all
patients participate actively in decision making. The decision aid can be offered shortly after diagnosis.
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Introductie

Na een blaasverwijdering (radicale cystectomie) bestaan er
verschillende oplossingen voor de afvoer van urine. Er kan
een nieuwe blaas uit darmweefsel (neoblaas) worden aan-
gelegd, een stoma waarbij de urine wordt opgevangen in
een zakje aan de buitenzijde van het lichaam (nat stoma)
of in een inwendig reservoir (droog stoma), en er kan een
aansluiting worden gemaakt op de endeldarm, waarbij de
urine via de anus het lichaam verlaat. De twee meest toe-
gepaste behandelingen zijn het natte stoma volgens de me-
thode Bricker en de orthotope neoblaas [1]. Deze opties

https://doi.org/10.1007/s13629-018-0233-4
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1007/s13629-018-0233-4&domain=pdf


Tijdschr Urol (2019) 9:22–30 23

zijn medisch gezien gelijkwaardig, maar elk heeft voor- en
nadelen. Op grond van studies is geen ‘beste’ behande-
ling aan te wijzen. Er zijn geen gerandomiseerde studies
beschikbaar die zich richten op de vergelijking tussen de
verschillende opties van urineafvoer. In reviews van niet-
gerandomiseerde onderzoeken wordt geen significant ver-
schil aangetoond in morbiditeit, zoals infectie, stenose, ver-
slechterde nierfunctie, of in algemene kwaliteit van leven
[2–6]. Hierbij moet worden aangemerkt dat de reviews met
name concludeerden dat er tot op heden onvoldoende aan-
wijzing is om één behandeling als superieur te bestempelen.
Een review van Ali et al. beschrijft 21 studies, waarvan er
16 geen verschil vonden, 4 een betere kwaliteit van leven
met neoblaas aantoonden, en 1 een betere kwaliteit van le-
ven met stoma [7]. Hun voorzichtige conclusie is dat een
neoblaas een marginaal betere kwaliteit van leven oplevert,
met name voor jongere en fittere patiënten. Buiten de re-
view, beschrijven ook Singh et al. betere uitkomsten met
de neoblaas [8].

Belangrijk is echter de aanbeveling van Evans et al. dat
de focus niet gericht moet zijn op het bepalen van welke
behandeling superieur is, maar op welke behandeling het
best past bij de individuele patiënt [3]. Een neoblaas kan
voordelen hebben zoals een beter lichamelijk zelfbeeld [9,
10], beter seksueel functioneren [11], maar ook nadelen,
zoals een langere operatietijd [12], kans op metabole aci-
dose [6], op blijvende nachtelijke incontinentie [9, 11, 13]
en (zelf)katheterisatie [9, 14]. Verder vraagt de neoblaas
vooral meer toewijding en zelfdiscipline van de patiënt voor
de blaastraining om de nieuwe manier van plassen aan te
leren [11]. De besluitvorming rond deze keuze vraagt dan
ook om informatie, participatie en discussie, zodat de pa-
tiëntvoorkeur een belangrijke rol in de behandelkeuze kan
spelen [3, 15]. De keuze tussen een stoma of neoblaas
wordt nu vaak bepaald door kenmerken van ziekenhuis en
patiënten. Er wordt vaker tot een stoma besloten wanneer
het ziekenhuis relatief weinig cystectomieën uitvoert, bij
patiënten met een hogere leeftijd, bij patiënten met meer
comorbiditeit en bij vrouwen [16, 17]. In deze beslissing
zou echter de voorkeur van de patiënt sterk moeten worden
meegewogen [2–4, 18]. De huidige richtlijn geeft immers
aan: “Patiënten moeten geïnformeerd worden over de ver-
schillende opties en de uiteindelijke keuze moet tot stand
komen in samenspraak met de patiënt” [19]. Een keuzehulp
is daarvoor het geëigende hulpmiddel, en wordt voor deze
keuze dan ook bepleit [15]. Een keuzehulp geeft informatie
over voor- en nadelen van verschillende opties en stimuleert
patiënten om te bedenken welke voor- en nadelen voor hen
persoonlijk het zwaarst wegen. Keuzehulpen zijn effectief
gebleken in het verhogen van kennis en het verlagen van
twijfel [20–24].

Dit artikel beschrijft de ontwikkeling van een dergelijke
keuzehulp en de bruikbaarheidstudie die daarmee is uitge-
voerd.

Methode

De keuzehulp is ontwikkeld conform de International Pa-
tient Decision Aid Standards (IPDAS) [25]. Daarbij is het
ontwikkelingsmodel van Coulter et al. gebruikt [26].

Er zijn drie verschillende focusgroepen opgezet: een van
patiënten (van de vereniging Leven met Blaas- of Nierkan-
ker), een van urologen en een van oncologieverpleegkun-
digen met ervaring met perioperatieve zorg of nazorg voor
cystectomiepatiënten. Daarin is gevraagd om aan te ge-
ven welke informatie zij noodzakelijk achtten om de keuze
tussen een stoma en een neoblaas te kunnen maken. Op
grond van de verkregen informatie is een prototype van de
keuzehulp ontwikkeld.

Er is bewust gekozen voor een keuzehulp in digitale
vorm, om (terugkerende) drukkosten, problemen met ver-
spreiding en updates in de toekomst te voorkomen. Voor
de opbouw van de keuzehulp werd een indeling gebruikt
op basis van het model van het Ottawa Hospital Research
Center [27].

Het prototype is vervolgens voor feedback over de vorm
en de inhoud voorgelegd aan de eindgebruikers: patiënten
en zorgverleners (α-testing).

Bruikbaarheidstudie

De keuzehulp is opgenomen in het lokale zorgpad voor
blaaskanker in overleg met de zorgverleners in de drie deel-
nemende ziekenhuizen: het Radboudumc en het Canisius
Wilhelmina Ziekenhuis, beide in Nijmegen en het Rijnstate
Ziekenhuis in Arnhem. De keuzehulp werd aanboden door
de uroloog, de oncologieverpleegkundige of de stomaver-
pleegkundige. Dit gebeurde in de vorm van een kaart (keu-
zehulp op recept) waarop een korte toelichting op de keu-
zehulp stond, evenals het webadres en een inlogcode. De
patiënten konden vervolgens met behulp van de inlogcode
vanuit huis de keuzehulp doornemen, eventueel samen met
hun partner. Indien gewenst konden patiënten een afdruk
maken van hun afwegingen om deze mee te nemen naar het
consult met de uroloog. In een afrondend consult met de
uroloog werden de afwegingen met de patiënt besproken en
werd een keuze gemaakt.

In deze studie werden de patiënten niet gerandomiseerd
naar een interventiearm (met keuzehulp) of een contro-
learm (zonder keuzehulp), omdat niet valt uit te sluiten
dat de zorgverleners in hun consultvoering beïnvloed wer-
den door de invoering van de keuzehulp. Om die reden
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is gekozen voor een cohortdesign. De controlegroep werd
geïncludeerd vóór ingebruikname van de keuzehulp (febru-
ari–juni 2016) en de interventiegroep erna (juli 2016–de-
cember 2017).

Na de beslissing over de urinederivatie, maar vóór de
operatie, ontvingen de patiënten een vragenlijst over de-
mografische kenmerken, de keuze, de rol van de patiënt in
de besluitvorming, decisional conflict [28] en kennis (aan
de hand van 5 stellingen). Bij patiënten die de keuzehulp
hadden ontvangen, werden extra vragen toegevoegd over
de inhoud van de keuzehulp en het moment van aanbieden
daarvan.

De studie is door de CMO als niet WMO-plichtig beoor-
deeld (dossier 2016-2381).

Figuur 1 Screenshot van (deel van) de afwegingen in stap 5 van de keuzehulp

Resultaten

De volgende zes stappen vormen de basisstructuur van de
digitale keuzehulp: (1) Introductie (om aan te geven dat
er een keuze is), (2) Welke opties staan open?, (3) Voor-
en nadelen van de opties, (4) Test uw kennis (om te testen
of de informatie begrepen is), (4) Welke voor- en nadelen
wegen voor u het zwaarst? (om een persoonlijke afweging
te maken) en (5) Resultaat.

Elke stap is onderverdeeld in kleine hoofdstukken.
Patiënten worden uitgenodigd om alle stappen door te ne-
men. Zij kunnen daarbij ook terugbladeren naar voorgaande
stappen en hoofdstukjes.

In stap 1 t/m 3 krijgt de patiënt informatie over de op-
ties voor urineafvoer, namelijk stoma of neoblaas (vervang-
blaas). De kenmerken van beide opties worden beschreven
met eenvoudige illustraties. De presentatie van de voor-
en nadelen is neutraal gesteld. De kansen op bijwerkingen
worden steeds uitgedrukt in aantal per 100 patiënten.
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Stap 4 bestaat uit kennisvragen. Na beantwoording is
direct zichtbaar of het antwoord correct is, en is het correcte
antwoord te zien.

In stap 5 krijgt de patiënt zes uitspraken ter overweging
voorgelegd (fig. 1). De stellingen passen bij ofwel het stoma
ofwel de neoblaas. Hierbij kunnen patiënten middels een
schuifje aangeven in hoeverre zij het eens zijn met een
bepaalde stelling. Onderaan de pagina staat: ‘Hoe meer
u het schuifje naar links heeft verplaatst, hoe beter een
stoma bij uw voorkeur zou passen’, en ‘Hoe meer u het
schuifje naar rechts heeft verplaatst, hoe beter een neoblaas
bij uw voorkeur zou passen’.

In stap 6 krijgt de patiënt de mogelijkheid om de per-
soonlijke afwegingen te printen. Ook de eventuele vragen
of opmerkingen die patiënten tijdens het lezen op het di-
gitale kladblok hebben genoteerd, worden bij het resultaat-
blad afgedrukt. Deze afdruk kunnen patiënten desgewenst
meenemen naar het overleg met de uroloog.

Feedback van patiënten

Het prototype van de keuzehulp is ter evaluatie eerst voor-
gelegd aan zeven ex-patiënten uit de deelnemende zieken-
huizen. De meeste feedback was positief. Quotes uit de
ontvangen reacties luiden:

● “Ik heb de keuzehulp aandachtig doorgelezen. Het heeft
een meerwaarde voor een ingrijpende beslissing die men
moet nemen.”

● “Mijn complimenten voor de keuzehulp. Ik ben er naar
mijn idee nauwkeurig door heen gegaan en ik denk dat
alle aspecten wel belicht zijn.”

● “Ik zou willen dat ik zo’n keuzehulp had gekregen bij
mijn voorbereiding op de operatie.”

● “Ik denk dat toekomstige twijfelaars er veel aan hebben.”

Daarnaast waren er ook kritiekpunten, zoals spelfouten,
en het uitprinten van het resultaatblad bleek soms problema-
tisch. Een tip was om de mogelijkheid van lotgenotencon-
tact te benoemen in de keuzehulp. Deze aandachtspunten
zijn in de keuzehulp verwerkt.

Tabel 1 Patiëntkenmerken Patiëntkenmerken zonder keuzehulp
(n= 12) %

met keuzehulp
(n= 25) %

p

hoog opgeleid (≥hbo) 27 29 0,91

gehuwd/samenwonend 75 84 0,41

betaalde baan 25 29 0,80

leeftijd, gem 66± 7 jr 62± 7 jr 0,15

Tabel 2 Rol van patiënt in
besluitvorming

Wie bepaalde de keuze? zonder keuzehulp
(n= 12) %

met keuzehulp
(n= 25) %

p

vooral/alleen de zorgverlener 25 0 0,011

samen of vooral/alleen de patiënt 75 100

Feedback van urologen

De keuzehulp werd ook bekeken en beoordeeld door zes
urologen uit drie ziekenhuizen. Zij deden vooral suggesties
voor toevoegingen aan de medische inhoud. Door de reac-
ties (via e-mail) te delen met alle betrokken urologen, kon
er consensus worden bereikt over de formuleringen.

Feedback van gespecialiseerde verpleegkundigen

De keuzehulp werd tevens beoordeeld door zes verpleeg-
kundigen die zijn gespecialiseerd in het werken met patiën-
ten met blaaskanker. Deze verpleegkundigen verzorgen de
informatievoorziening voorafgaand aan de operatie of zijn
nauw betrokken bij de nazorg. Hun commentaar richtte zich
met name op de leesbaarheid en de begrijpelijkheid van de
informatie in de keuzehulp. Op hun aanraden is een aantal
zinnen opgeknipt en zijn moeilijke woorden toegelicht of
vervangen.

Aanpassing van de keuzehulp

Op grond van de ontvangen feedback is de tekst van de keu-
zehulp vervolgens aangepast. Daarnaast zijn aanwijzingen
van de ‘Stichting Makkelijk Lezen’ opgevolgd: zij wijzen
onder andere op het belang van een duidelijke opbouw,
korte zinnen, eenvoudige woorden, voldoende wit rond de
tekst, gebruik van illustraties, een groot lettertype en een
ruime regelafstand.

Bruikbaarheidstudie

In totaal werd aan 47 patiënten gevraagd om aan de studie
deel te nemen; van hen gaven 41 informed consent (87%).
Twee patiënten bleken na aanvullend onderzoek toch niet
voor inclusie in aanmerking te komen vanwege metasta-
sen (n= 1) of locatie van de tumor in de blaashals (n= 1).
Twee andere patiënten stuurden geen vragenlijst retour. In
totaal werden 37 vragenlijsten ontvangen; 12 van patiënten
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Tabel 3 Waar/niet-waar-stellingen

1. Bij een neoblaas kunt u direct ’s nachts doorslapen

2. Bij een stoma is een katheter nodig om de blaas te legen

3. De kans op terugkeer van de kanker is bij neoblaas en stoma gelijk

4. Een stoma vraagt meer doorzettingsvermogen van de patiënt

5. Bij een neoblaas moet u ‘op de klok’ plassen

zonder keuzehulp (controlegroep) en 25 van patiënten met
keuzehulp.

De patiëntkenmerken in de controlegroep (zonder keu-
zehulp) en de interventiegroep (met keuzehulp) waren ver-
gelijkbaar (tab. 1).

De keuzehulp had geen significant effect op de keuze. In
de keuzehulpgroep koos 54% voor een neoblaas tegenover
33% in de controlegroep (p= 0,25).

Invloed op de besluitvorming

Om de rol van de patiënt in de besluitvorming vast te stel-
len, werd de volgende vraag gesteld: ‘Wie bepaalde welke
oplossing (stoma of neoblaas) gekozen werd?’ (tab. 2). In
de controlegroep gaf 25% aan dat de keuze vooral of al-
leen door de zorgverlener (arts of verpleegkundige) werd
bepaald, tegenover geen (0%) van de patiënten in de keu-
zehulpgroep (p= 0,011). In de groep met keuzehulp gaven
alle patiënten aan dat zij betrokken waren in de keuze.

Invloed op het kennisniveau

Kennis over neoblaas en stoma is gemeten aan de hand
van vijf stellingen (tab. 3). Bij elke stelling kan de patiënt
aangeven of deze ‘waar’ of ‘niet waar’ is. De keuzehulp-
groep kreeg de stellingen voorgelegd in de keuzehulp. Hun
eerste antwoord werd vastgelegd. Gewijzigde antwoorden,
na feedback over de juistheid van hun antwoord, zijn ge-
negeerd. De controlegroep kreeg de stellingen voorgelegd
in de vragenlijst. Het percentage correcte antwoorden was
bij patiënten zonder keuzehulp 83% en bij patiënten met
keuzehulp 96% (p= 0,066). Het grootste verschil werd ge-
vonden in de respons op stelling 3. Terwijl alle patiënten
in de interventiegroep (100%) de stelling terecht als waar
bestempelden, wist slechts 80% van de controlegroep dat
de kans op terugkeer van de kanker niet afhankelijk is van
de keuze tussen stoma en neoblaas (p= 0,02).

Invloed op het decisonal conflict

Decisional conflict is een belangrijke maat, die in veel be-
sliskundige studies als primaire uitkomstmaat wordt ge-
bruikt. De Decisional Conflict Scale (DCS) heeft meer-
dere subschalen [28]. De Values Clarity Scale geeft aan
in hoeverre patiënten onzeker zijn of twijfelen over welke

uitkomsten voor hen het belangrijkst zijn in de afweging
tussen de behandelopties. Deze veel gebruikte conflicts-
core was 23,6± 24 in de controlegroep en 18,8± 17 in de
interventiegroep (p= 0,49).

Het delen van patiëntervaringen

Alle patiënten met keuzehulp (100%) zouden de manier
waarop zij geïnformeerd werden aanraden aan anderen, ver-
geleken met 92% van de controlepatiënten.

Studie naar de evaluatie en implementatie
van de keuzehulp

In totaal werden 25 mensen geïncludeerd die de keuzehulp
kregen aangeboden voorafgaand aan de operatie waarbij de
blaas werd verwijderd. Zij gebruikten de keuzehulp dus in
de praktijk.

Inhoud van de keuzehulp

De inhoud van de keuzehulp werd positief beoordeeld. Alle
patiënten (100%) gaven aan dat zij de informatie over
de verschillende behandelingen evenwichtig gepresenteerd
vonden. Geen enkele patiënt vond de informatie meer ten
gunste van een stoma of meer ten gunste van een neoblaas
gepresenteerd.

Met betrekking tot de keuze meldde een deel van de pa-
tiënten (30%) dat de keuzehulp hen ‘niet’ had geholpen om
een voorkeur te bepalen. Voor anderen hielp de keuzehulp
‘een beetje’ (45%), ‘veel’ (20%) of ‘heel veel’ (5%). Alle
patiënten (100%) gaven aan dat zij de keuzehulp zouden
aanraden aan anderen.

In de vragenlijst werd ook gevraagd naar eventuele pro-
blemen bij het gebruik van de keuzehulp. Op de vragen of
er ‘onbekende woorden’ instonden of dat de inhoud ‘te in-
gewikkeld’ was, antwoordden alle patiënten dat dit zelden
of nooit voorkwam.

Wijze van inzetten door zorgverleners

De meerderheid van de patiënten (81%) gaf aan dat zij
voldoende tijd kregen om de keuzehulp door te nemen en
dat door de zorgverlener expliciet gevraagd werd naar hun
voorkeur. Op de vraag of zij hun voorkeur met de arts kon-
den bespreken gaf 10% aan dat zij geen voorkeur hadden,
en van de overigen zei 78% ‘ja, voldoende’, 17% ‘ja, maar
onvoldoende’, en 6% ‘nee’. Van de mensen die nog vragen
hadden, kreeg 86% deze voldoende beantwoord.

Het moment waarop de keuzehulp aan de patiënten werd
aangeboden, varieerde: op de dag waarop de diagnose werd
meegedeeld (38%), de eerste week na de diagnose (19%) of
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Figuur 2 Relatie tussen moment waarop keuzehulp werd aangeboden
en het percentage patiënten dat dit het juiste moment vindt

langer daarna (43%). De meeste deelnemers vond het mo-
ment waarop ze de keuzehulp ontvingen het juiste moment
(67%), terwijl een deel van hen deze liever eerder had ont-
vangen (24%) en een deel liever later (10%). In fig. 2 zijn
de reacties uitgesplitst naar moment van ontvangen. Daar-
bij valt op dat de tevredenheid met de timing samenhangt
met het moment waarop de keuzehulp werd ontvangen (res-
pectievelijk 88%, 100% en 33%; p= 0,018).

Discussie

Uit een recente Cochrane review van 105 studies naar het
effect van keuzehulpen is gebleken dat keuzehulpen in het
algemeen zorgen voor actievere patiënten, meer kennis,
meer samenhang tussen de behandelkeuze en de persoon-
lijke voorkeur en minder decisional conflict of twijfel over
de keuze [24]. Ook deze keuzehulp zorgde voor meer ac-
tieve betrokkenheid van patiënten bij de keuze (p= 0,011).
Daarnaast leidde de keuzehulp tot meer kennis en minder
decisional conflict, maar de verschillen zijn in deze kleine
pilotstudie niet statistisch significant. De toename in kennis
is beperkt, mogelijk doordat het kennisniveau in de contro-
legroep al erg hoog is, waardoor sprake lijkt te zijn van
een plafondeffect. De afname in decisional conflict van 4,8

is niet statistisch significant, maar is in orde van grootte
wel vergelijkbaar met de significante afname van 6,0 die is
gevonden in 18 studies in de Cochrane review [24]. Een be-
perking van de studie is dat er geen longitudinale data zijn
verzameld over tevredenheid van patiënten op de langere
termijn.

De manier waarop de keuzehulp in de praktijk is ingezet,
is door patiënten positief beoordeeld. Patiënten kregen vol-
doende uitleg, hun vragen zijn beantwoord en ook is naar
hun voorkeur gevraagd.

In deze studie hebben we tevens aandacht besteed aan het
moment waarop de keuzehulp is aangeboden. Aanvanke-
lijk bestond de zorg dat dergelijke informatie niet direct in
het diagnosegesprek kan worden aangeboden, omdat eerst
de diagnose zelf moet worden verwerkt. Deze veronder-
stelling blijkt onjuist. Aanbieden direct in het diagnosege-
sprek blijkt voor de meeste mensen niet te vroeg. Daaren-
tegen lijkt aanbieden na meer dan een week voor de meeste
patiënten later dan gewenst. Aanbieden tijdens of direct na
het diagnosegesprek heeft bovendien logistieke voordelen.

Het is wenselijk dat de keuze van de urinederivatie een
gezamenlijke beslissing is van patiënt en behandelend uro-
loog. In het geval dat de patiënt wordt verwezen voor
operatie, kan de keuzehulp wel vast ter informatie wor-
den uitgereikt. Patiënten die de keuzehulp pas later kregen
aangeboden, gaven immers aan dat zij deze liever eerder
hadden ontvangen. De uiteindelijke beslissing wordt echter
genomen met de uroloog die de operatie zal uitvoeren.

De keuzehulp (www.stomaofneoblaas.nl) is goedgekeurd
door de patiëntenvereniging Leven met blaas- of nierkan-
ker en de beroepsverenigingen NVU en NV&V en is vrij
beschikbaar voor alle ziekenhuizen in Nederland die be-
trokken zijn bij de behandeling van blaaskanker.

Conclusie

Gebruikers beoordelen de keuzehulp voor een stoma of een
neoblaas positief op inhoud en bruikbaarheid. Zij vinden
de informatie over de voor- en nadelen van stoma en neo-
blaas die in de keuzehulp wordt aangeboden evenwichtig en
niet te ingewikkeld. Gebruik van de keuzehulp leidt tot ac-
tieve deelname van de patiënten in de besluitvorming, waar-
door hun voorkeur kan worden meegewogen bij de uitein-
delijke keuze. Aanbieden van de keuzehulp kan direct na de
diagnose.

Open Access This article is distributed under the terms of the
Creative Commons Attribution 4.0 International License (http://
creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted
use, distribution, and reproduction in any medium, provided you give
appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a
link to the Creative Commons license, and indicate if changes were
made.
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