
Theatervoorstelling Lang zal hij Leven  
Datum   13 december 2022  

Tijd  Middagvoorstelling aanvang 16.30 uur, inloop vanaf 16.15 uur  

Avondvoorstelling aanvang 19.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur  

Doelgroep:   Professionals als (para)medici, geestelijk verzorgers, verpleegkundigen,  

verzorgenden, medewerkers sociaal domein, cliënten, mantelzorgers en vrijwilligers  

Locatie   Grand Theater Groningen, Grote Markt 35, 9711 LV Groningen  

Kosten    Gratis  

Inschrijving   09-12-2022 sluit de inschrijving  

                                                                                                                               
De Netwerken Palliatieve Zorg Groningen, Stichting Alzheimer Groningen en Netwerk Dementie 

Groningen halen de theatervoorstelling ‘Lang zal hij leven!’ naar Groningen.   

Een interactief theaterstuk over het thema ‘Euthanasie bij dementie’.  Een moeilijk maar belangrijk 

onderwerp dat in veel families tot discussies leidt. Voor zorgverleners is het belangrijk te weten hoe 

je de familie op zo’n moment kunt ondersteunen.  

Tijdens de voorstelling wordt het publiek actief betrokken bij de dilemma’s en vragen die het verhaal 

oproept. Het is een creatieve manier om moreel ethische perspectieven op een maatschappelijk 

thema bespreekbaar te maken. De voorstelling duurt 60 minuten en bestaat uit theater, afgewisseld 

met twee dialoogmomenten. Het gaat in de gesprekken en het theaterstuk niet om te komen tot 

één zienswijze, maar om het  verkennen van elkaars morele uitgangspunten. De voorstelling wordt 

afgesloten met een nagesprek van een half uur.    

Wij hopen u te mogen verwelkomen op 13 december. Graag tot dan!  

Aanmelden  

Bent u zorgprofessional?  

Heeft u al eens eerder een nascholing gevolgd via Elann?  Kies dan Inschrijven met account.   

Volgt u voor het eerst een nascholing via Elann?       Kies dan Registreren en inschrijven  

Dit is de link van de middagvoorstelling: 

https://www.elann.nl/nascholing/nascholingsagenda?object=321  

Dit is de link van de avondvoorstelling  

https://www.elann.nl/nascholing/nascholingsagenda?object=320  
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Bent u cliënt, mantelzorger of vrijwilliger   

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar J.komduur@elann.nl . Graag met uw naam en 

onder vermelding voor welke voorstelling u zich aanmeldt. De middagvoorstelling of de 

avondvoorstelling.  

Accreditatie  

Is aangevraagd bij V&VN.  

 

 

Dit theaterstuk is tot stand gekomen door een creatieve samenwerking tussen de Protestantse 

Theologische Universiteit (PThU) en productiehuis Nachtzon Media. Het is ontstaan vanuit het 

meerjarige onderzoeksproject Moral Compass Project.  

De voorstelling is mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van Stichting Fenne van der 

Schaaf, Zorggroep Oosterlengte, Ouderzorg BCM, Stichting Alzheimer Groningen, Netwerk Dementie 

Groningen en Netwerken Palliatieve Zorg Groningen.  

  

    

                 

                      


