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Door m’n 
geluk 
kon ik de 
ellende aan

Angela Esajas omhelst het leven:

Twee jaar geleden verscheen Angela Esajas voor het laatst op tv. 
Door een spontane gezichtsverlamming verdween ze plotseling uit 
beeld. Je bent zeven maanden zwanger, je carrière zit in de lift, en 
dan krijg je zo’n enorme afknapper. Wat doet dat met je? Kun je 
wel verder? En hóe ga je dan verder? Aan Lifestyle Almere geeft de 
presentatrice zich bloot. In haar aangrijpende verhaal vertelt ze over 
verdriet en geluk. En bovenal over kracht.
TeksT ilsE ruijtErs    FoTo’s monA AlikhAh    visagie fEmkE gAArlAndt
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D
e 33-jarige angela is wel wat gewend. vijf 
jaar lang was ze tv-presentatrice, deed 
ze de ene fotoshoot na de andere en trad 
ze als zangeres vol zelfvertrouwen op in 

nauwsluitende outfits. Maar nu, tegen het einde 
van 2011, in haar woning in almere stad, treedt ze 
zenuwachtig en aarzelend de camera tegemoet. 
Niet zo verwonderlijk. Het is de eerste officiële 
fotosessie sinds haar verlamming. Haar collega's 
stonden in de rij voor haar verhaal: RTL Boulevard, 
de grote vrouwenmagazines. Maar angela stuurde 
ze met een resoluut 'nee' allemaal weg. Ze deed 
een paar korte interviews, dat wel, maar een 
uitgebreide reportage hield ze lange tijd angstval-
lig buiten de deur. Ze was er gewoon niet aan toe. 
Nu wel. De verlamming is verminderd, ze heeft 
haar metamorfose geaccepteerd en gaat er alles 
aan doen om in september 2012 haar comeback 
op tv te maken. Lifestyle almere krijgt de eer haar 
verhaal op te tekenen. 

Op een foto zie  
ik er vaak raar uit
‘ik vind het doodeng,’ zegt angela over de foto-
shoot. ‘ik kijk niet graag meer naar mezelf, vooral 
niet op foto's. als je me ziet praten en mijn gezicht 
is in beweging, dan valt het nu allemaal wel mee. 
Maar op een foto zie ik er vaak zo raar uit. Dan 
heb ik één oog open en één oog dicht. Dan valt 
het enorm op.’ Het is op z’n minst raar. De dame 
die voor mij op de bank zit, is beeldschoon. veel 
vrouwen zouden graag hun uiterlijk ruilen met dat 
van haar. ‘Lief dat je dat zegt,’ antwoordt angela 
bescheiden. ‘Maar ik weet wie ik was. en ik zie 
mezelf niet meer als ik in de spiegel kijk.’ 

Ik zal m’n dochter  
nooit zien…
op een ochtend, nu zo’n twee jaar geleden, werd 
angela wakker. Ze had last van één van haar 
ogen. Ze kon ’t niet goed meer dicht krijgen, en 
ook haar tong voelde vreemd aan. aanvanke-

lijk maakte ze zich geen zorgen. Ze was zeven 
maanden in verwachting van dochter Mia, net met 
zwangerschapsverlof, fit, gezond en supergeluk-
kig. Ze had tien maanden moeten wachten voor 
ze in verwachting raakte en de toekomst zag er 
rooskleurig uit. angela: ‘Met mijn dikke buik hees 
ik me uit bed en wierp ik een blik in de spiegel. 
'oh, dit ziet er niet goed uit,' dacht ik toen. ik heb 
mijn moeder gebeld, en die zou me ophalen om 
naar de dokter te gaan. een snelle douche moest 
nog wel lukken. Dacht ik. Maar onder de douche 
kreeg ik ’t niet meer voor elkaar om m’n tanden 
te poetsen. ik kon ook niet meer spugen. ik keek 
nog een keer in de spiegel en schrok me rot. Mijn 
gezicht zag er zelfs nog een stuk erger uit dan 
daarvoor. Mijn linkeroog puilde uit en m’n halve 
mond hing slap. 'Dit was het dan,' dacht ik. 'ik heb 
een beroerte, ik ga dood. ik zal mijn dochter niet 
geboren zien worden.’

Steeds heftiger
een uur later stelde angela's huisarts haar gerust: 
geen beroerte. Fijn, maar natuurlijk rees meteen 
de vraag: wat had ze dan wel? een hersentumor? 
kanker? een geknapte ader? De paniek sloeg toe. 
‘Het enige waar ik aan dacht was mijn kindje. en 
dat ik sterk moest zijn. 'ik moet nu niet in de stress 
schieten,’ dacht ik, ‘straks zet de bevalling nog te 
vroeg in. ik wil met Mia en mijn kerel oud worden.’ 
De volgende vierentwintig uur werd de verlamming 
steeds heftiger. Toen angela’s vriend Lion van zijn 
werk thuiskwam, kon ze haar oog niet meer sluiten 
en was het onmogelijk nog te eten. ‘ik zat met een 
kussen voor mijn hoofd en wilde mezelf niet aan 
hem laten zien. ik schaamde me zo verschrikkelijk. 
Was ervan overtuigd dat hij nu niet meer bij mij 
zou blijven.’

Ik laat hem niet meer gaan
Maar Lion bleef. angela: ‘Hij is een echte man, zo 
sterk. Hij heeft me hier perfect doorheen geloodst, 
met zijn verschrikkelijk slechte humor en zijn posi-

tieve instelling. Hij zag mij op m’n lelijkst, maar gaf 
me nooit het idee dat ik lelijk wás. Hij is gebleven 
en nu laat ik hem nooit meer gaan.’ in één dag 
veranderde angela van een stralende schoonheid 
in een onzekere, zieke vrouw. De hele linkerhelft 
van haar gezicht was verlamd, haar zicht nam af, 
waardoor ze - zo bleek later - niet meer kon auto-
rijden, haar gehoor verminderde, ze werd enorm 
moe en had enorm veel hoofd- en aangezichtspijn. 
in één dag zag haar leven er totaal anders uit.

Yin en yang
een heftige tijd brak aan. Ze kreeg haar kindje. 
Maar was haar gezicht, haar gezondheid en 
daarmee haar droombaan kwijt. ‘achteraf denk 
ik weleens dat het zo heeft moeten zijn. Dat ik dit 
kreeg, juist toen ik zwanger was. als yin en yang 
hielden ellende en geluk elkaar in balans. Door 
het één kon ik het ander aan.’ Makkelijk was het 
niet. ‘We hadden tot de verlamming elke week een 
foto genomen, om vast te leggen hoe mijn buik 
groeide. Maar opeens was ik zo lelijk, dat ik voor 
geen goud meer voor de camera wilde. op een 
dag kreeg ik een mailtje van een vrouw die mijn 
verhaal had gehoord en die me een hart onder de 
riem wilde steken. Ze schreef dat ik foto's moest 
blijven maken van mijn zwangerschap, omdat ik 
anders spijt zou krijgen. Dat berichtje zette me aan 
het denken. ik heb uiteindelijk een professionele 
fotoshoot laten doen. ik ben zo gefotografeerd dat 
je haast niets ziet van mijn verlamming. Heel mooi. 
Die afbeelding is nu de trots in onze slaapkamer. 
voor de rest heb ik heel weinig foto's van de laat-
ste twee jaar.’

Ik weet nu hoe gezond voelt…
een aantal onderzoeken wees uit, dat angela 
sarcoïdose had. een longaandoening die ontste-
kingen veroorzaakt door het hele lichaam. angela 
had de pech een agressieve vorm te hebben en 
een ontsteking in haar hersenen te krijgen. Het 
herstel gaat langzaam. op dit moment is ze met 

ik weet wie ik 
was. En ik zie 
mezelf niet 
meer als ik in de 
spiegel kijk.
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haar arts op zoek naar de juiste dosis prednison 
om de ziekte onder controle te houden. genezen 
zal ze nooit. Maar het moet lukken om de ziekte 
slapend te maken. De verlamming zal op termijn 
helemaal wegtrekken. Het is nu al veel beter dan 
twee jaar geleden. ‘Zonder ’t te weten, bleek ik 
m’n hele leven al sarcoïdose te hebben. Totdat 
het zich dus opeens manifesteerde. als kind had 
ik last van hooikoorts. altijd gedacht dat m’n 
ademhalingsproblemen daar vandaan kwamen. ik 
ben opgegroeid met mijn ziekte, ik wist niet beter.’ 
Toen angela de prednison kreeg die haar ziekte 
onderdrukte, ervoer ze voor het eerst bewust 
hoe gezonde mensen zich voelen. ‘Het was 
geweldig. ik had opeens zoveel energie. ik kon de 
hele wereld aan. ik wist niet wat me overkwam!’ 
Uiteraard moest ze de dosis afbouwen. ‘ik voel me 
nu weer een beetje zoals voor de verlamming. ik 
kan niet zomaar alles doen. Maar ik ben wel actief, 
hoor. ik wil enorm veel.’

Liefde voor het onderwijs
angela is niet het type om thuis te blijven zitten, 
om depressief weg te kwijnen op de bank. ‘ik ben 
begonnen aan een PaBo-opleiding en loop één 
dag per week stage bij De kring in almere Buiten.’ 
Met liefde vertelt angela over het onderwijs. 
iedereen heeft wel een juf of meester, aan wie hij 
met liefde terugdenkt. eentje die je liet zien dat het 
leven goed is, en dat je alles kunt bereiken wat je 
wilt. Zo'n juf wil angela graag zijn. ‘ik ben dol op 
kinderen. eerlijker mensen zijn er niet. Het grote 
verschil tussen lesgeven en het maken van een 
kinderprogramma is, dat je in het onderwijs écht 
een band kunt opbouwen. als presentatrice maak 
je kinderen een middagje mee, als leerkracht 
ben je acht jaar lang met je leerlingen bezig.’ ook 
privé wil ze graag een rol spelen in het leven van 
anderen. Ze overweegt serieus om binnen een 
paar jaar de pleegzorg in te gaan. ‘Wij hebben 
het als gezin zó goed. We zijn ervan overtuigd 
dat we kinderen daarmee kunnen helpen. Thuis 

staat voor mij voor veiligheid, voor honderd procent 
jezelf kunnen zijn. Dat gevoel wil ik heel graag met 
anderen delen.’

Positief blijven
angela bekijkt het leven positief. ‘ik dacht dat ik 
dood zou gaan. Maar kijk mij hier zitten. Natuurlijk 
baal ik als een stekker, maar van de andere kant: 
het is maar de buitenkant.’ op de vraag hoe ze zo 
positief blijft, antwoordt ze dat de mensen om haar 
heen - haar vent, haar moeder en de rest van de 
familie  - allemaal positief bleven. Daarnaast heeft 
ze er bewust voor gekozen om te blijven léven. Ze 
mag dan rare grimassen trekken tijdens het eten, 
het weerhoudt haar er niet van om regelmatig uit 
eten te gaan. Ze doet een opleiding, gaat weer 
sporten en is bezig met een nieuwe carrière. ‘ik 
probeer er maar de humor van in te zien.’ angela 
is ervan overtuigd dat alles is voorbestemd, en dat 
het leven je geeft wat je aankunt. De vraag of de 
ziekte haar iets positiefs heeft gebracht, beant-
woordt ze dan ook voorzichtig met ’Ja’.

Ik leer zóveel
‘ik sta steviger met beide benen op de grond. Niet 
dat ik vroeger naast mijn schoenen liep, maar tv ver-
andert je wel degelijk. ik ging helemaal voor mijn car-
rière. als dit niet was gebeurd, zat Mia dagelijks op 
de crèche. ik weet nu écht wat ik wil: verschil maken. 
ik wil niet meer presenteren om het presenteren. 
als ik nu iets voor tv doe, is dat omdat ik ’t heel leuk 
vind.’ ook haar PaBo-opleiding voert ze op als pure 
winst. ‘ik leer zoveel van kinderen. ik sta voor de klas 
en dat is magisch. Dat zou ik anders nooit hebben 
ontdekt. Het lukt me steeds beter om in de spiegel 
te kijken, maar ik vind het nog steeds verschrikkelijk. 
Het is zoals het is, en dat accepteer ik. Dit interview 
is een nieuwe stap in de goede richting.’

Wij zijn diep onder de indruk. angela is een pracht-
vrouw. en iedereen weet, dat echte schoonheid 
van binnen zit.

angela esajas (30 september 1978) werd in 2002 ontdekt in het 
programma TRos superster. Ze werd het gezicht van sterren.nl en 
presenteerde onder andere Z@ppsport, karaokekids en Te Land, 
Ter Zee en in De Lucht. verder speelde ze in diverse musicals en 
televisieseries, en zong ze in meidengroep Red envie. angela zit dit 
jaar voor de derde keer in de jury van het Nationale kinderdictee (10 
december op Z@pp) en speelt de hoofdrol in Mijn oma is gek, de 
premièrefilm van het Cinekid Festival. Daarnaast draagt ze met trots 
de titel PaBo Nederlands voorleeskampioen 2011.

Meer gevoel
We wilden angela even flink in de watten leggen en regelden daarom  
een sterrenbehandeling van guinot bij J'esthé BeautyCenter. 
Ter plekke besloot de schoonheidsspecialiste een hydralift aan de 
behandeling toe te voegen. Door middel van spierstimulatie wordt  
de huid verstevigd. 'Het was heerlijk,' jubelt angela na afloop.  
'Ten eerste ziet mijn huid er nu heel mooi uit, veel gladder en 
stralender. Ten tweede was het zó ontspannend. Normaal 
gesproken is mijn gezicht verkrampt. Door de hydralift kon ik 
eindelijk ontspannen. ik ga aan mijn arts vragen of ik dit kan doen als 
therapie. Wie weet krijg ik daardoor op termijn meer gevoel terug.'

j'esthé BeautyCenter, Toon Hermansstraat 40,  
036 536 66 88,  www.jesthe.nl

ik weet nu écht wat ik 
wil: verschil maken.

ik probeer er  
maar de humor 
van in te zien.


