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Inleiding

Dit advies rapport gaat over het monitoren van medicatie in de zorg. Er wordt verteld wat er 
is uitgezocht en hoe Medicatie Monitoring werkt. Er wordt op afstand via het GSM netwerk 
contact gehouden vanaf het hoofdkantoor. Het gedrag van de patiënten wordt in de gaten 
gehouden en er wordt gecontroleerd of de medicatie op tijd wordt ingenomen. Dat gebeurt 
met een SMS. Een SMS staat voor Short Message Service en is vooral bekend onder de 
mobiele telefoongebruikers.

Hoe is het mogelijk om medicatie toe te dienen in de zorg op afstand? Hoe M2M ( machine 
to machine ) de technologische focus heeft totaal oplossingen biedt. Hoe de huidige gang 
van zaken op dit moment gaat. Dit en nog veel meer wordt uitgebreid besproken in dit 
rapport.

Er wordt op dit moment op verschillende manieren medicatie toegediend bij de patiënten. 
Sommige zorginstellingen sturen personeel op de patiënten af om zeker te zijn dat de 
medicatie juist wordt ingenomen. Bij de enquêtering is gekeken of wijzigingen wenselijk zijn 
en of het momenteel goed gaat. Er zijn weinig problemen geconstateerd, maar zorg kan altijd 
beter.

Als bijlage is de code toegevoegd die gebruikt is bij het testen van het platform. Deze JAVA 
code kan controleren of de  modem werkt. Ook de code van het platform is aanwezig.
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Samenvatting

Tegenwoordig wordt er veel gediscussieerd over de zorg. Bezuinigingen zijn gevolg van de 
hoge kosten en er wordt vaak oplossingen gezocht voor de problemen.

Met het bestaande GSM netwerk kan er vrijwel overal communicatie plaatsvinden. Er kan 
met behulp van M2M technologie machines onderling laten communiceren. Daar berust de 
Medicatie Dispenser zijn communicatie op. 

Deze Dispenser controleert het medicijngebruik van afstand via het GSM netwerk. Er is 
vrijwel overal dekking en is het mogelijk om de Dispenser de status te laten SMS’en naar de 
toezichthouder via het GSM-netwerk.

Het marktonderzoek is een onderdeel van de opdracht. Er is gekeken hoe het er nu aan 
toegaat in de zorg. Hoe de medicatie nu wordt toegediend en of het vaak fout gaat. Ook 
wordt er gekeken of zo een dergelijk systeem past in de moderne zorg.
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1. Achtergrond

De zorg is altijd maar weer een discussie punt in de politiek of in het nieuws. Er is elk jaar 
weer minder geld voor, er moet in bezuinigd worden. Meer zorg voor minder geld, en met de 
groter wordende vergrijzing is een oplossing nog lang niet in zicht. Er wordt dan ook steeds 
meer gebruik gemaakt van technische hulpmiddelen om de kosten zo laag mogelijk te 
houden. De health buddy is daar een voorbeeld van. Dat is een kastje die de gebruiker thuis 
krijgt. De gebruiker moet elke dag en aantal vragen beantwoorden, die worden verzameld en 
doorgestuurd naar een centraal archief. Op deze manier kan er een beter beeld verkregen 
worden van de toestand waar de gebruiker zich in bevind. Dat scheelt de arts weer in tijd die 
hij normaal in zijn spreekuur kwijt is. 
Dit is ook mogelijk met het toedienen van medicatie. Het is mogelijk geworden om het 
medicijn gebruik te monitoren op afstand, en toe te dienen op afstand over een bestaand 
communicatienetwerk.

1.1 Het M2M-Platform

M2M (machine to machine) heeft de technologische focus om totaal oplossingen te leveren 
“van sensor tot en met backoffice” Een goed voorbeeld hiervan zijn de mobiele 
betaaloplossingen ( Pinlinq ). Die maakt het mogelijk mobiel pinbetalingen te doen. De 
meeste winkelketens maken gebruik van deze elektronische manier van betalen.
Nu wordt er gekeken naar de exploitatie mogelijkheden in de zorg. Omdat het systeem op 
het mobiele netwerk (GSM) informatie kan ontvangen en verzenden in het een zeer mobiel 
systeem. Het kan overal toegepast worden zonder vast te zitten aan een vaste telefoonlijn of 
een Internet verbinding.
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2. Inventarisatie

Er zijn een aantal hulpbronnen geraadpleegd, zo is er naar de apotheek gegaan, een 
verzorgingstehuis en we hebben Internet geraadpleegd. De patiënt is in veel gevallen zelf 
verantwoordelijk voor het medicatie gebruik, op welke tijd ze de medicatie innemen en om de 
voorraad op pijl te houden. Als de patiënt zelf daar niet capabel genoeg voor is, is er sprake 
van een andere situatie. De patiënt kan slecht ter been zijn, last hebben van dementie of zijn 
lichamelijk handicap. En kan daardoor geen zorg dragen voor eigen medicatie. 

2.1 Huidige gang van zaken

In de thuiszorg is het zo geregeld dat als de patiënt niet in staat is om zelf naar de apotheek 
te gaan. Er gaat een verpleegster naar de hulpbehoevende thuis om de medicatie toe te 
dienen en/of te brengen. 
Daarbij wordt er vaak gebruik gemaakt van pillen doosjes waar de dagen aangegeven zijn. 
Die zijn variërend in prijs tussen de €1.50, - en €40, - En elke dag kan daarbij weer worden 
ingedeeld in ochtend, middag, avond. Dat hangt natuurlijk ook af van het soort medicatie. Nu 
zijn er ook pillen doosjes verkrijgbaar op de markt met een alarm. Die kan dan op een voor af 
ingesteld tijdstip afgaan zodat de persoon weet wanneer de medicatie ingenomen moet 
worden. Maar dat is nog allemaal heel beknopt. Vaak is het alleen maar een alarm wat 
afgaat om de patiënt er aan te herinneren om medicatie in te nemen. Niet bijvoorbeeld welke 
pil er ingenomen moet worden.
Ook is het zo dat bij de pillendozen zelf gevuld moeten worden door de gebruiker of iemand 
van de thuiszorg die daar een handje mee kan helpen. Bij het vullen van zo een week 
medicatie kan er natuurlijk ook van alles misgaan, verkeerde pillen in het verkeerde vakje 
bijvoorbeeld. Dat is dus wel opletten, vooral met meerdere soorten medicijnen. 
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3. Medicatie Monitoring

Het plan is om dat proces te automatiseren door middel van een apparaat dat ook een 
signaal geeft om het medicijn in te nemen, maar ook de juiste capsule uit te geven als er op 
de knop wordt gedrukt. En tevens zorgt het apparaat voor een waarschuwing naar een 
centraal systeem doormiddel van een sms als er iets mis is met de regulatie bij het innemen 
van de medicatie. 

Waarom sms? Omdat het mobiele ( GSM ) netwerk veel flexibeler is dan een vaste 
aansluiting. Het systeem kan daardoor zelfstandig opereren en kan worden verplaatst zonder 
vast te zitten aan een telefoon of internet aansluiting.

Situatieschets 1:

Als bijvoorbeeld het signaal af gaat om het medicijn in te nemen en er op de uitvoerknop 
wordt gedrukt, krijgt de patiënt het juiste medicijn dat geprogrammeerd is. Verder niks aan de 
hand. Het apparaat houdt zelf bij hoeveel er wordt verbruikt en wanneer het apparaat 
bijgevuld moet worden. Die kan dat door middel van een sms te versturen om aan te geven 
dat ie bijgevuld moet worden.

Situatieschets 2;

Als de het signaal wederom weer af gaat om het medicijn in te nemen en er niet binnen een 
ingestelde tijd op de uitvoerknop gedrukt wordt om het medicijn uit te geven. Dan wordt er 
een sms gestuurd naar de betreffende instantie. Die kan dan contact opnemen met de 
patiënt of iemand van de thuiszorg inschakelen om een bezoekje te brengen.
Zo wordt het dagelijkse of wekelijkse ritueel doorbroken om alle patiënten langs te gaan om 
medicatie toe te dienen.
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4. Medicatie Dispenser

Als toedieningsapparaat voor medicijnen is de Medicatie Dispenser ontworpen. Het is een 
apparaat waar medicijnen in worden bewaard en deze zijn uit te nemen als het tijd is. De 
patiënt ontvangt daarna de ingestelde hoeveelheid medicijnen door de knop in te drukken. 
Deze Dispenser weet precies hoeveel medicijnen er nog in voorraad zijn. Als het tijd is om 
het medicijn in te nemen, zal de Dispenser oplichten en een geluidssignaal afgeven. Mocht 
de voorraad bijna leeg zijn, zal er een melding worden doorgegeven aan de verzorgers door 
middel van een SMS.

Mocht de patiënt het signaal niet horen, zal de Dispenser na een ingestelde tijd weer afgaan. 
Mocht de patiënt dan nog steeds zijn medicijnen niet ingenomen hebben, zal er een sms 
verstuurd worden naar de verzorgers. Deze kunnen dan op bezoek gaan naar de patiënt en 
kijken wat de reden is waarom de patiënt zijn medicatie niet heeft ingenomen.

De Dispenser ziet er als volgt uit.

Figuur 1: De Dispenser

De modules zijn toe te voegen of te verwijderen door bevoegd personeel. Het belsignaal kan 
ook aangepast worden indien gewenst. Ook is er een vakantieknop op 1 van de modules 
geplaatst. Deze knop kan gebruikt worden als de patiënt gedurende langere tijd niet 
aanwezig is. Het systeem wordt dan uitgeschakeld als de patiënt van huis vertrekt en kan 
ingeschakeld worden als de patiënt thuis is. De benodigde medicatie die buitenshuis nodig is 
moet wel meegegeven worden door het personeel.

De vakantieknop kan alleen gebruikt worden door bevoegd personeel. Alleen deze kan de 
knop in of uitschakelen. Zo is het veilig en verantwoord om de modules bij de patiënt thuis te 
laten.
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De werking is duidelijk te zien in de figuur hieronder. Deze beschrijft de werking als het tijd is 
voor de patiënt om de benodigde medicatie in de nemen. 

Figuur 2: Blokschema Medicatie Dispenser.
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5. Het V-model.

Het V-Model is een hulpmiddel om te controleren of het ontwerp en het product goed 
werken. Er is een traject dat begint bij het initialiseren. De zelfde weg terug moet alles getest 
worden. Dit is voor de software gedaan zodat alle fouten op tijd en goed opgevangen kunnen 
worden. Zo kunnen de fouten direct opgespoord worden. De software kan alleen succesvol 
afgesloten worden als het gehele traject is doorlopen.

De figuur hieronder geeft de werkwijze die bij de softwareontwikkeling van toepassing was. 
Linksboven is er begonnen bij het initialiseren van het project. Er word naar beneden 
gewerkt en elke stap wordt gecontroleerd. Vanaf de code test onderaan wordt er naar boven 
gewerkt tot aan de eindfase. Hier is het product gereed voor gebruik bij de consument. Zo 
wordt elke integratie getest en gecontroleerd. 

Figuur 3: Het V-Model
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6. Marktonderzoek

Er is een onderzoek gedaan naar de bestaande situatie in de zorg. Hoe wordt de patiënt in 
de gaten gehouden? Kan dit beter? Hoe kan het beter?
Tijdens het onderzoek zijn een aantal zorginstelling ondervraagd. De werkwijze is in kaart 
gebracht en er is bekeken of dit beter kan. Ook is zelf gevraagd of de instelling op zoek zijn 
naar een oplossing als er problemen zijn.

Er zijn 47 instellingen die zijn ondervraagd. Onder discrete voorwaarden om de privacy te 
bewaken, is de instellingen gevraagd om een vragenlijst in te vullen. Bij sommige instellingen 
is een bezoek gebracht om het een en ander toe te lichten.

Van de 47 instellingen zijn ze allemaal tevreden met de huidige werkwijze. Echter wil er een 
heel groot aantal een verbetering binnen de instelling. De zorg kan altijd beter is het 
bekendste motto. Daarom is het idee ook voorgesteld aan de instellingen. Veel zijn 
enthousiast over het feit dat uitbreiding mogelijk is en dat integratie binnen bestaande 
apparatuur mogelijk is. Dat is ook een punt waar veel instellingen nieuwsgierig naar zijn. “Het 
zou mooi zijn als er meerdere apparaten aangesloten kunnen worden.” Dat wordt in 39 van 
de 47 gevallen aangegeven. De rest heeft niets als aanvulling gegeven, want deze groep is 
helemaal niet geïnteresseerd in het ontwerp.

Bij 20 instellingen wordt de medicatie door personeel toegediend. Deze groep zou wel een 
verandering willen zien om de kosten te besparen in personeel, en het personeel zo efficiënt 
mogelijk in te zetten. De andere 27 instellingen laat de patiënten zelf de medicatie innemen.

Figuur 4: Hoe wordt medicatie toegediend?
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Bij 19 van de 27 instellingen die de patiënten zelf de medicatie laat innemen, zijn er geen 
problemen bij het innemen. Deze hebben zo een systeem niet nodig, maar de andere groep 
zou het prototype wel willen uitproberen. 

Figuur 5: Zijn er problemen bij het toedienen van medicatie?

In totaal zou 30 van de 47 zo een systeem willen testen in eigen omgeving. De eigenschap 
om andere systemen in de instelling te laten integreren trok erg aan bij de instellingen. Dit is 
volgens het onderzoek een belangrijk onderdeel, omdat er dan minder diensten nodig zijn en 
efficiënter is dan de huidige gang van zaken.

Figuur 6: Zou u het systeem willen aanschaffen?

Het prototype wordt positief geadviseerd. Het is goed te produceren en de markt is 
geïnteresseerd in het ontwerp. Wel moet er goed gekeken hoe er zoveel mogelijk faciliteiten 
binnen de verzorgingstehuizen verbonden kunnen worden aan het M2M-platform.

Als bijlage wordt het vragenformulier toegevoegd. Deze vragenlijsten zijn per mail en 
persoonlijk verspreid.

12



7. Budget 

Om een budget te maken heb je een heleboel gegevens nodig. Hoeveel kost een 
projectleider? hoeveel kost uitvoerend personeel? Hoeveel tijd is er nodig om onderzoek te 
plegen? Daarom zijn er twee budgetten gemaakt, een met het totaal aan project kosten en 
een zonder.

7.1 Kosten product

Er is een prototype gebouwd om zo een betere indruk te geven van het idee. Daar is een 
aanzienlijke hoeveelheid aan materiaal in gaan zitten.

M2M Platform = €200,- 
Plexiglas =  €85,-
Microcontroller     = €25.95,-
Display = €26.95,-
Relais                         =  €21,-
Elektrische componenten   = €20,-
Atmel microcontroller           = €12,-
Motor                       = €20,-
Ringkern trafo           = €30,-
Drukknoppen 2X  = €19.10, -
Klein materiaal = €65,-
-----------------------------------------------+
Totaal = €525,- excl. BTW

7.2 Manuren

Voorbeeld 1:

De berekening van dit budget is heel virtueel d.w.z. dat er is uitgegaan van het aantal 
studiepunten van dit project. Een studiepunt staat gelijk aan 28uur studielast. Zo is er 
getracht een grove schatting te maken wat een dergelijk project aan bijvoorbeeld onderzoek, 
vergadering en eventuele productie van een prototype nou gaat kosten.

Als er uitgegaan wordt van 28 uur per studiepunt en dat er voor dit project 11 studiepunten 
toegewezen worden. 

Dan wordt de berekening
28 * 11 studiepunten = 308 uur per persoon.

Het team bestaat uit 6 mensen.  
308 * 6 mensen = 1848 uur. 

Als er uitgegaan wordt van een werkweek van 40 uur, kan er berekend worden hoeveel 
weken er nodig zijn om dit af te maken.

308 / 40uur = 7.7 weken => +/-8 weken.
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Voorbeeld 2:

Bij het maken van dit budget zijn de onderzoekskosten, vergaderingen, notulen buiten 
beschouwing gehouden. Aan het fysieke deel van het prototype is ongeveer een werkweek 
besteed met twee man. Van een werkweek wordt uitgegaan van 5 dagen van 40 uur. Voor 
de software zijn drie man ingezet. En die hebben tezamen 60 uur er aan besteed.

Aantal weken die nodig zijn voor het project
140 uur / 40 uur = 3.5 week

Fysieke gedeelte 2 man 40 uur. 
40 * 2 = 80 uur

Van de software gedeelte 20 uur met 3 man. 
20 * 3 =60 uur

We hanteren een uur tarief van €30,- per uur
(60+80) * 30= €4200,-

Materiaal € 525,-
---------------------------------------------------+

€4755 excl. BTW 
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Conclusie

Medicatie Monitoring met behulp van het M2M-platform is een efficiënte manier om het 
medicijngebruik te controleren van afstand. Hierdoor kan het verzorgingspersoneel meer 
patiënten in de gaten houden. Het systeem heeft geen schadelijke gevolgen voor de 
gezondheid en maakt alleen gebruik van het bestaande GSM-netwerk. Dekking is in vrijwel 
heel Nederland optimaal. Het is een goedkoop systeem omdat er geen netwerk opgebouwd 
moet worden. 

De Dispensers kunnen door de verzorgers aangepast worden in aantallen. Als de medicatie 
bijna op is krijgt de instelling een melding hierover. Alleen bevoegd personeel kan de 
medicatie aanpassen of bijvullen.

Het systeem kan eenvoudig uitgebreid worden voor andere faciliteiten, zoals een 
brandmelder of een bewegingsdetector. Meldingen van deze onderdelen kunnen ook gebruik 
maken van de Sms-module. Integratie wordt door dit systeem makkelijker en bestaande 
apparatuur kan efficiënter gebruikt worden. Dit systeem wordt positief geadviseerd.

15



BIJLAGE I Vragenlijst

Hierbij de vragenlijst die aan de zorginstellingen is uitgedeeld.

Hoe wordt het medicijngebruik nu geregeld? 
a)  wordt het door de mensen zelf ingenomen 
b)  toegediend door het medisch personeel.
c)  anders namelijk …………………………………………………….

………………………………………………………………………...

Zijn er wel eens problemen omtrent het toedienen van medicijnen bij ouderen? (met name de 
nog zelfstandigen) 

a) ja
b) nee

Zo ja, welke problemen doen zich voor?
bv. dat ze de medicijnen te veel, te weinig, te laat of niet innemen.

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Heeft u wel eens gedacht aan een oplossing voor dat probleem?

a) ja
b) nee

Zo ja, welk idee heeft u hier over?

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Zo nee,  zijn er dan wel verbeteringen mogelijk?
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Wij hebben een idee bijgevoegd en wij zouden het zeer opprijs 
stellen wanneer u ons er op beoordeeld. Alle op en aanmerkingen 
zijn van harte welkom.

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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Monitoren van medicijngebruik voor “ouderen”

Aangezien de opdrachtomschrijving een globale omschrijving heeft namelijk:
“Het monitoren van medicijngebruik”, lijkt het ons zinnig om ons op de ouderengeneratie te 
storen. 

Waarom de ouderengeneratie?
In de praktijk is gebleken dat oudere mensen er regelmatig in falen om de sequentie van 
medicijngebruik aan te houden. Zelf het helemaal vergeten van medicijninname. 

Het idee
Nu is één van onsen ideeën om een systeem te ontwerpen dat het medicijngebruik continu 
in de gaten houdt. Mocht er nu een onregelmatigheid optreden zal het systeem een sms-
bericht naar de plaatselijke wijkverpleger/ster  sturen en deze op de hoogte brengen van de 
actuele situatie. Onder onregelmatigheden verstaan we een  niet correcte sequentie, het niet 
of te laat innemen van de medicijnen.

Aangezien het medicijngebruik van iedereen divers is moet het systeem gemakkelijk aan te 
passen zijn, het moet dus een systeem zijn dat uit “modules” bestaat zodat het simpel uit te 
breiden is.

Ook moet het systeem simpel te bedienden zijn, geen ingewikkelde gebruikersinterface maar 
een paar simpele en vooral grote knoppen.
Achter de knop(en) zal een LED oplichten zodat de gebruiker weet welk medicijn hij/zij moet 
innemen. Deze volgorde met een ingestelde tijd zal samen met de desbetreffende huisarts 
geprogrammeerd dienen te worden.
Hierdoor zal het verkeerd innemen van medicijnen zo goed als uitgesloten worden.

Als de desbetreffende gebruiker een aantal dagen het huis verlaat, moet er een mogelijkheid 
zijn om een vooraardje medicijnen mee te nemen. Hiervoor zal een functie aanwezig zijn 
waarbij het aantal dagen dat men weg is ingevoerd kan worden. Het systeem zal de 
verpleger/ster hiervan op de hoogte brengen en de hoeveelheid medicijnen (na toestemming 
van de verpleger/ster) uitgeven. De verpleger/ster kan de toestemming geven d.m.v. een 
sms-bericht terug te sturen.   
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BIJLAGE II JAVA-code

/*
 * Project IIC
 * Team 13 
 * Jaar: 2006 - 2007
 * Klas: E203
 *
 *
 * 
 * 
 */

import javax.swing.*;
import java.awt.event.*;
import java.awt.Graphics;
import java.io.*;
import javax.comm.*;
import java.awt.*;
import java.util.*;

public class meddespencer extends JFrame{
 static CommPortIdentifier portID;
  static SerialPort serialPort;
  static OutputStream outStream;
  MyPanel pane;

  public meddespencer(){
    pane = new MyPanel();
    this.setContentPane(pane);
  }

  public static void main(String args[]){
    try{
      portID = CommPortIdentifier.getPortIdentifier("COM6");
      serialPort = (SerialPort) portID.open("Meddespencer toolkit",1000);
      serialPort.setSerialPortParams(115200,
                  SerialPort.DATABITS_8,
                  SerialPort.STOPBITS_1,
                  SerialPort.PARITY_NONE);
      serialPort.setInputBufferSize(4096);
      serialPort.setOutputBufferSize(4096);
      outStream  = serialPort.getOutputStream();
      meddespencer myApp = new meddespencer();
       myApp.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
      myApp.setSize(740,350 );
      myApp.setTitle("Meddespencer toolkit");
   myApp.setVisible(true);
  } catch(Exception e){
   System.out.println("Fout : COM6 bestaat niet of is al in gebruik");
     System.exit(0);
   }

18



  }

  public static void write(String str) {
    try {
      outStream.write(str.getBytes());
    } catch (IOException e) {}
  }

  private void slaap() {
    try { Thread.sleep( 15000 ); } //timer 1000 = 1sec
    catch( InterruptedException e ) { }

}

class MyPanel extends JPanel {
    int i=0;
    int m2muit;
    int sms=0;
 //   int sim=638441055; // nummer van de simkaart 0 moet met "0"+sim+""
    char a;
    String str;
//    String bericht;//
    JButton sms2,test, aan, sms1, uit, sentsms,send;
    JLabel label,label1,label2;
    JTextField tekstvak;
    MyPanel myself;
    private ImageIcon gif5 = new ImageIcon( "4.jpg");

    
    

    public MyPanel(){
      sms2   = new JButton("sms2");
      send   = new JButton("send");
      test = new JButton("M2M test");
      aan = new JButton("aan");
      sms1 = new JButton("sms1");
      uit = new JButton("uit" );
      sentsms = new JButton("stuur sms" );
      label = new JLabel("   ");
      label1 = new JLabel("   ");
      label2 = new JLabel("   ");
      tekstvak = new JTextField("Vul je sms in en druk->", 12);
      this.add( tekstvak);
      this.add(send);
      this.add(label2);
      this.add(aan);
      this.add(uit);
      this.add(label);
      this.add(test);
      this.add(label1);
      this.add(sms1);
      this.add(sms2);
      this.add(sentsms);
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      send.addActionListener( new KnopHandler());
      sms2.addActionListener( new KnopHandler());
      sms1.addActionListener( new KnopHandler());
      test.addActionListener( new KnopHandler());
      aan.addActionListener( new KnopHandler());
      uit.addActionListener( new KnopHandler());
      sentsms.addActionListener( new KnopHandler());

  myself = this;
    }

    public void paintComponent(Graphics g){
      super.paintComponent(g);
      g.drawString("Data van PC naar M2M-bord",20,60);
      g.drawString("De decimale waarde  wordt naar COM6 geschreven",20,80);
      gif5.paintIcon( this, g, 0, 0 );
    }

    class KnopHandler implements ActionListener {
      public void actionPerformed (ActionEvent e){
        JComponent c = (JComponent) e.getSource();
       
        
        if (c == aan) {
        str = "at+wopen=1\n";
        meddespencer.write(str);
         System.out.print("_at+wopen=1 start m2m_");
         m2muit =0;
        }
        
        
        if (c==uit) {
        str = "at+wopen=0\n";
        meddespencer.write(str);
        System.out.print("_at+wopen=0 stop m2m_ ");
        m2muit =1;
        }
        
        
        
        if (c == sentsms) {
        if (m2muit==1)
        {System.out.print("_FOUT!!! m2m staat uit_ ");
        }
        else{
        System.out.print("_sms is verstuur ^_^ ");
        str = "at+cmss="+sms+",0638343996\n";
        meddespencer.write(str);}
        
        }
        
        if (c == sms1) {
        sms =3;
        System.out.print("_smsbericht 1 mr X_");
        }
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        if (c == sms2 ) {
           sms =2;
        System.out.print("_smsberichtt paul_");
        }
        
        if (c == test) {
        
         if (m2muit==1)
         {System.out.print("_FOUT!!! m2m staat uit_ ");
         }
         else{
            str = "atd0638343996\n";
            meddespencer.write(str);
        System.out.print("_bel_");
        slaap(); // 15sec
        System.out.print("_hang op_");
            str = "ath\n";
            meddespencer.write(str);}
        
        }
        
        
        if (c==send) {
        str = "at+cmgs='123'0638343996'123'\n";
        meddespencer.write(str);
       
            // String bericht = tekstvak.getText("");
        // str = "0638343996"+tekstvak+"\1a\n"; string van tekst get '123 '""' ???
        // meddespencer.write(str);        
        System.out.print("_Hello_world_ ");
        
        }
  
        
        
        

/* maak je eigen sms
 *if (c==?) {

str = "at+cmgw ="0"+sim+"\n";
str = // voer bericht in en dan ctrl+z is gelijk aan \1A 
(read +cmgw:nummer )
teller vanaf 3 ++i; == sms 

}*/

        myself.repaint();
    }
   }
}
}
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BIJLAGE III KNIPPERLED

/*
  Team 13
  
  Hogeschool van Amsterdam
  
  Project: IIC 
  
  functie: knipperled 
  
  versie 3
*/

#include "wm_types.h"
#include "wm_apm.h"

#include "i2c_sw.h"
#include "pcf8574.h"
#include "pin_def.h"
#include "debug.h"
#include "intercom.h"
#include "lcd.h"

// Stack sizes
#define MY_STACK_SIZES 1024
u32 AppliStack1 [ MY_STACK_SIZES / 4 ];
u32 AppliStack2 [ MY_STACK_SIZES / 4 ];
u32 AppliStack3 [ MY_STACK_SIZES / 4 ];

/***************************************************************************/
s32 wm_apmAppliInit1 ( wm_apmInitType_e  InitType )
{
    I2C_Init();
    LCD_init ();
    
    /* Set 1s cyclic timer */
    s32 sReturn = wm_osStartTimer ( 1, TRUE, 10 );
    
    wm_osDebugTrace ( 1, "Embedded Application task %d : Appli Init (start timer %d)", 
wm_osGetTask(), sReturn );
    
    return OK;
}

s32 wm_apmAppliInit2 ( wm_apmInitType_e  InitType )
{
    /* Set 2s cyclic timer */
    s32 sReturn = wm_osStartTimer ( 1, TRUE, 20 );
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    wm_osDebugTrace ( 1, "Embedded Application task %d : Appli Init (start timer %d)", 
wm_osGetTask(), sReturn );
    
    return OK;
}

s32 wm_apmAppliInit3 ( wm_apmInitType_e  InitType )
{
    /* Set 3s cyclic timer */
    s32 sReturn = wm_osStartTimer ( 1, TRUE, 30 );
    
    wm_osDebugTrace ( 1, "Embedded Application task %d : Appli Init (start timer %d)", 
wm_osGetTask(), sReturn );
    
    return OK;
}

/***************************************************************************/
s32 wm_apmAppliParser1 ( wm_apmMsg_t * pMessage )
{
    switch (pMessage->MsgTyp)
    {
        case WM_OS_TIMER :
            /*==================*/
            
            /* LED AAN */
            wm_osDebugTrace ( 1, "Embedded Application task 0 : Hello World" );
            wm_atSendUnsolicitedExternalApp ( 36, "\r\nHello World from Open-AT task 0\r\n" );
            LCD_put_string ("Team 13  ");
            PCF_write_pin(0x21, LED_RED2, 0x0c);  //  ( rechts leds aan RED + GREEN ) 
        break;
    } /* switch (pMessage->MsgTyp) */

    return OK;
}

s32 wm_apmAppliParser2 ( wm_apmMsg_t * pMessage )
{
    switch (pMessage->MsgTyp)
    {
        case WM_OS_TIMER :
            /*==================*/
            
            /* LED UIT */
            wm_osDebugTrace ( 1, "Embedded Application task 1 : Hello World" );
            wm_atSendUnsolicitedExternalApp ( 36, "\r\nHello World from Open-AT task 1\r\n" );
            LCD_put_string ("Team 13  ");
            PCF_write_pin(0x21, LED_RED2, 0x1);    // ( leds uit )
        break;
    } /* switch (pMessage->MsgTyp) */
  
    return OK;
}
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s32 wm_apmAppliParser3 ( wm_apmMsg_t * pMessage )
{
    switch (pMessage->MsgTyp)
    {
        case WM_OS_TIMER :
            /*==================*/
            
            /* LCD */
            wm_osDebugTrace ( 1, "Embedded Application task 2 : Hello World" );
            wm_atSendUnsolicitedExternalApp ( 36, "\r\nHello World from Open-AT task 2\r\n" );
            LCD_put_string ("Team 13  ");
        break;
    } /* switch (pMessage->MsgTyp) */
  
    return OK;
}

/***************************************************************************/
/*  Mandatory variables                                                    */
/*-------------------------------------------------------------------------*/
/*  wm_apmTask                                                             */
/*-------------------------------------------------------------------------*/
/***************************************************************************/
const wm_apmTask_t wm_apmTask[] =
{
{ MY_STACK_SIZES, AppliStack1, wm_apmAppliInit1, wm_apmAppliParser1 },
{ MY_STACK_SIZES, AppliStack2, wm_apmAppliInit2, wm_apmAppliParser2 },
{ MY_STACK_SIZES, AppliStack3, wm_apmAppliInit3, wm_apmAppliParser3 }
};
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