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ASMR – De Sensatie van YouTube 
Rutger Boots 

Media en Cultuur, Universiteit van Amsterdam 

 

 

I. Geanalyseerde Video’s 

ASMR 

Video 

Number 

(1-40) 

‘Title of the Video’ (name of the 

account that has uploaded the video) 

Link 

Genre specific elements and time 

codes 

1 ‘������ Sleep-inducing Haircut ������� ASMR | 

Shampoo | Page Flipping | Scissors’ 

(Gentle Whispering ASMR) 

https://www.youtube.com/watch?v=gf_M

qDBBMPI 

 

- Cinematografie: Opgenomen in één 

take (00:00:00 – 01:10:01) 

https://youtu.be/gf_MqDBBMPI?t=0 

- Cinematografie: Maakt uitsluitend 

gebruik van een Close-Up shot 

(00:02:04) 

https://youtu.be/gf_MqDBBMPI?t=1

24 

- Mise-en-Scène: Zwarte achtergrond 

(00:02:04) 

https://youtu.be/gf_MqDBBMPI?t=1

24 

- Sound: De ‘ASMRtist’ praat op een 

zachte toon, fluisterend (00:12:05) 

https://youtu.be/gf_MqDBBMPI?t=7

25 

- Mise-en-Scène: Gebruik van props 

waar met de nagels tegenaan getikt 

wordt (00:20:28) 

https://youtu.be/gf_MqDBBMPI?t=1

228  

https://rutgerboots.nl/2021/06/25/video-essay-asmr-de-sensatie-van-youtube/
https://www.youtube.com/watch?v=gf_MqDBBMPI
https://www.youtube.com/watch?v=gf_MqDBBMPI
https://youtu.be/gf_MqDBBMPI?t=0
https://youtu.be/gf_MqDBBMPI?t=124
https://youtu.be/gf_MqDBBMPI?t=124
https://youtu.be/gf_MqDBBMPI?t=124
https://youtu.be/gf_MqDBBMPI?t=124
https://youtu.be/gf_MqDBBMPI?t=725
https://youtu.be/gf_MqDBBMPI?t=725
https://youtu.be/gf_MqDBBMPI?t=1228
https://youtu.be/gf_MqDBBMPI?t=1228
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2 ‘Bob Ross - Reflections of Calm (Season 

31 Episode 1)’ (Bob Ross) 

https://www.youtube.com/watch?v=kJFB

6rH3z2A 

- Sound: Geen achtergrondmuziek 

(00:00:30) 

https://youtu.be/kJFB6rH3z2A?t=30  

- Narratief: In de video is er sprake 

van Direct Address: Bob Ross praat 

rechtstreeks tegen de kijker 

(00:00:30)   

https://youtu.be/kJFB6rH3z2A?t=30    

- Mise-en-Scène: Zwarte achtergrond 

(00:01:07)  

https://youtu.be/kJFB6rH3z2A?t=67 

- Sound: Bob Ross praat op een 

zachte toon; fluisterend, rustig en 

kalm (00:08:30) 

https://youtu.be/kJFB6rH3z2A?t=51

0  

3 ‘Unintentional ASMR ������� Relaxing 

Macintosh Demonstration (Old School 

from 1984)’ (Unintentional ASMR) 

https://www.youtube.com/watch?v=2L8H

cEzSw9o  

- Sound: Geen achtergrondmuziek 

(00:00:00) 

https://www.youtube.com/watch?v=

2L8HcEzSw9o 

- Sound: Host praat op een zachte 

toon; fluisterend, rustig en kalm 

(00:00:06) 

https://www.youtube.com/watch?v=

2L8HcEzSw9o?t=6 

- Narratief: Het onderwerp van de 

presentatie is vrij ‘mundane’. Een 

expert vertelt over haar vakgebied, 

en tegelijkertijd vereist het niet je 

volledige aandacht (00:00:06) 

https://youtu.be/2L8HcEzSw9o?t=6  

4 ‘ASMR Loop: Calculator Demo - 

Unintentional ASMR - 1 Hour’ (ASMR 

Loopz) 

- Narratief: Een expert praat 

uitgebreid over zijn specialisatie. De 

zelfverzekerdheid van de expert stelt 

de kijker meer op haar gemak 

https://www.youtube.com/watch?v=kJFB6rH3z2A
https://www.youtube.com/watch?v=kJFB6rH3z2A
https://youtu.be/kJFB6rH3z2A?t=30
https://youtu.be/kJFB6rH3z2A?t=30
https://youtu.be/kJFB6rH3z2A?t=67
https://youtu.be/kJFB6rH3z2A?t=510
https://youtu.be/kJFB6rH3z2A?t=510
https://www.youtube.com/watch?v=2L8HcEzSw9o
https://www.youtube.com/watch?v=2L8HcEzSw9o
https://www.youtube.com/watch?v=2L8HcEzSw9o
https://www.youtube.com/watch?v=2L8HcEzSw9o
https://www.youtube.com/watch?v=2L8HcEzSw9o
https://www.youtube.com/watch?v=2L8HcEzSw9o
https://youtu.be/2L8HcEzSw9o?t=6
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https://www.youtube.com/watch?v=Pnsa

wGsRBCE  

(00:01:06) 

https://youtu.be/PnsawGsRBCE?t=6

6   

- Mise-en-Scène: Maakt gebruik van 

een prop (de calculator) die door het 

zachte getik de ASMR-tinteling 

stimuleert (3:27) 

https://youtu.be/PnsawGsRBCE?t=2

07 

- Cinematografie: Maakt enkel 

gebruik van Extreme Close Up Shots 

(3:27)  

https://youtu.be/PnsawGsRBCE?t=2

07  

5  ‘Unintentional ASMR ������� Ultimate 

Mother Angelica Religious Catalogue 

Compilation (narrated)’ (find calm) 

https://www.youtube.com/watch?v=oU4

M9-LTt5c  

- Sound: De host heeft een 

rustgevende, kalmerende stem 

(00:18:06) https://youtu.be/oU4M9-

LTt5c?t=1086  

- Mise-en-Scène: Licht gedimd in de 

omgeving (00:18:06) 

https://youtu.be/oU4M9-

LTt5c?t=1086 

- Sound: De tweede host praat ook in 

een rustgevende, kalmerende stem 

ter bevordering van de ASMR 

(00:28:51) https://youtu.be/oU4M9-

LTt5c?t=1731  

- Mise-en-Scène: Ook in de 

fragmenten van de tweede host zijn 

de lichten gedimd (00:28:51) 

https://youtu.be/oU4M9-

LTt5c?t=1731 

6 ‘ASMR Roleplay | Emergency Room 

Doctor Treats your Injuries (Whispered)’ 

(Sarah Lavender ASMR) 

- Zakelijk: De video is gesponsord, en 

de host verwerkt haar boodschap in 

de rustige stijl van de video. Op 

https://www.youtube.com/watch?v=PnsawGsRBCE
https://www.youtube.com/watch?v=PnsawGsRBCE
https://youtu.be/PnsawGsRBCE?t=66
https://youtu.be/PnsawGsRBCE?t=66
https://youtu.be/PnsawGsRBCE?t=207
https://youtu.be/PnsawGsRBCE?t=207
https://youtu.be/PnsawGsRBCE?t=207
https://youtu.be/PnsawGsRBCE?t=207
https://www.youtube.com/watch?v=oU4M9-LTt5c
https://www.youtube.com/watch?v=oU4M9-LTt5c
https://youtu.be/oU4M9-LTt5c?t=1086
https://youtu.be/oU4M9-LTt5c?t=1086
https://youtu.be/oU4M9-LTt5c?t=1086
https://youtu.be/oU4M9-LTt5c?t=1086
https://youtu.be/oU4M9-LTt5c?t=1731
https://youtu.be/oU4M9-LTt5c?t=1731
https://youtu.be/oU4M9-LTt5c?t=1731
https://youtu.be/oU4M9-LTt5c?t=1731
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https://www.youtube.com/watch?v=ghki3

MOzEgY  

fluistertoon vertelt ze over het 

gesponsorde slaapmasker (00:00:05 

– 00:02:41) 

https://youtu.be/ghki3MOzEgY?t=5 

- Narratief: De host neemt de rol aan 

van een dokter, en doet dus aan role-

playing (00:02:38) 

https://youtu.be/ghki3MOzEgY?t=1

58  

- Narratief: De host kalmeert de 

luisteraar op vriendelijke wijze 

(00:02:38) 

https://youtu.be/ghki3MOzEgY?t=1

58 

- Cinematografie: Maakt enkel 

gebruik van Close Up Shots 

(00:03:20) 

https://youtu.be/ghki3MOzEgY?t=2

00  

- Kinesis: De host beweegt haar 

handen langs de camera, en doet 

daarmee alsof ze aan het gezicht van 

de kijker komt (00:08:22) 

https://youtu.be/ghki3MOzEgY?t=5

02 

- Sound: De video maakt gebruik van 

3D-audio, wat ervoor zorgt dat je 

geluiden door de individuele oortjes 

van je koptelefoon kan horen. Dit 

zorgt voor een meer meeslepende 

ervaring, wanneer de host doet alsof 

ze de rechterkant van je gezicht 

aanraakt en je het geluid vervolgens 

door het rechteroortje van je 

koptelefoon hoort (00:08:24) 

https://www.youtube.com/watch?v=ghki3MOzEgY
https://www.youtube.com/watch?v=ghki3MOzEgY
https://youtu.be/ghki3MOzEgY?t=5
https://youtu.be/ghki3MOzEgY?t=158
https://youtu.be/ghki3MOzEgY?t=158
https://youtu.be/ghki3MOzEgY?t=158
https://youtu.be/ghki3MOzEgY?t=158
https://youtu.be/ghki3MOzEgY?t=200
https://youtu.be/ghki3MOzEgY?t=200
https://youtu.be/ghki3MOzEgY?t=502
https://youtu.be/ghki3MOzEgY?t=502
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https://youtu.be/ghki3MOzEgY?t=5

04  

- Narratief: Er wordt continu gebruik 

gemaakt van direct address: de host 

praat rechtstreeks tegen de kijker 

(00:09:04) 

https://youtu.be/ghki3MOzEgY?t=5

44  

7 ‘ASMR | Library Sounds / Dust Jacket 

Crinkles, Typing, Inaudible Whisper’ 

(SouthernASMR Sounds) 

https://www.youtube.com/watch?v=q8O

mGJ5tpAI  

- Cinematografie: Maakt uitsluitend 

gebruik van een Extreme Close Up 

Shot (00:00:00) 

https://youtu.be/q8OmGJ5tpAI 

- Cinematografie: Opgenomen in één 

take (00:00:00 – 00:40:09) 

https://youtu.be/q8OmGJ5tpAI 

- Sound: De ASMRtist wrijft over de 

boeken, wat zorgt voor een geluid 

dat de ASMR-tinteling kan 

opwekken (00:00:08)  

https://youtu.be/q8OmGJ5tpAI?t=8  

- Sound: De ASMRtist tikt zachtjes op 

het toetsenbord, wat zorgt voor een 

geluid dat de ASMR-tinteling kan 

opwekken (00:04:19) 

https://youtu.be/q8OmGJ5tpAI?t=25

9  

- Sound: De ASMRtist probeert met 

allerlei verschillende props (en haar 

nagels) het geluid te creëren dat een 

ASMR-tinteling op kan wekken: 

boeken, pennen, een toetsenbord 

(00:11:10) 

https://youtu.be/q8OmGJ5tpAI?t=67

0  

https://youtu.be/ghki3MOzEgY?t=504
https://youtu.be/ghki3MOzEgY?t=504
https://youtu.be/ghki3MOzEgY?t=544
https://youtu.be/ghki3MOzEgY?t=544
https://www.youtube.com/watch?v=q8OmGJ5tpAI
https://www.youtube.com/watch?v=q8OmGJ5tpAI
https://youtu.be/q8OmGJ5tpAI
https://youtu.be/q8OmGJ5tpAI
https://youtu.be/q8OmGJ5tpAI?t=8
https://youtu.be/q8OmGJ5tpAI?t=259
https://youtu.be/q8OmGJ5tpAI?t=259
https://youtu.be/q8OmGJ5tpAI?t=670
https://youtu.be/q8OmGJ5tpAI?t=670


6 
 

8 ‘Unintentional ASMR ������ Björk takes her 

TV apart (Icelandic accent)’ (Best 

Unintentional ASMR) 

https://www.youtube.com/watch?v=0D7J

5YWWcgs  

- Sound: Witte ruis (00:00:00) 

https://www.youtube.com/watch?v=

0D7J5YWWcgs  

- Sound: Björk’s accent en 

rustgevende stem kunnen de kijker 

kalmeren (00:00:05) 

https://youtu.be/0D7J5YWWcgs?t=5  

- Sound: Microfoon wordt dicht bij 

Björk gehouden, waardoor haar stem 

dieper en voller klinkt (00:00:05) 

https://youtu.be/0D7J5YWWcgs?t=5  

- Sound: Geen achtergrondmuziek 

(00:00:05) 

https://youtu.be/0D7J5YWWcgs?t=5  

9 ‘Unintentional ASMR ➰ Math Professor 

Draws & Explains Geometry Formula’ 

(Best Unintentional ASMR) 

https://www.youtube.com/watch?v=E8F7

ae8fyJU  

- Sound: Geen achtergrondmuziek 

(00:00:00) 

https://www.youtube.com/watch?v=

E8F7ae8fyJU  

- Narratief: In deze video legt een 

wiskunde docent een moeilijke 

formule uit. Dit onderwerp wordt 

vaak als ‘saai’ aanschouwen, 

waardoor de kans groot is dat de 

kijker wegdommelt of zelfs in slaap 

valt (00:00:50) 

https://youtu.be/E8F7ae8fyJU?t=50  

- Editing: Maakt gebruik van jump 

cuts (00:02:15) 

https://youtu.be/E8F7ae8fyJU?t=135 

- Cinematografie: Maakt enkel 

gebruik van Close Up en Extreme 

Close Up Shots (00:02:21) 

https://youtu.be/E8F7ae8fyJU?t=144  

10 ‘The Best Unintentional ASMR Medical 

Exam EVER | Real Doctor Performs Full 

- Narratief: In deze video behandelt 

een echte dokter een patiënt. Dit 

https://www.youtube.com/watch?v=0D7J5YWWcgs
https://www.youtube.com/watch?v=0D7J5YWWcgs
https://www.youtube.com/watch?v=0D7J5YWWcgs
https://www.youtube.com/watch?v=0D7J5YWWcgs
https://youtu.be/0D7J5YWWcgs?t=5
https://youtu.be/0D7J5YWWcgs?t=5
https://youtu.be/0D7J5YWWcgs?t=5
https://www.youtube.com/watch?v=E8F7ae8fyJU
https://www.youtube.com/watch?v=E8F7ae8fyJU
https://www.youtube.com/watch?v=E8F7ae8fyJU
https://www.youtube.com/watch?v=E8F7ae8fyJU
https://youtu.be/E8F7ae8fyJU?t=50
https://youtu.be/E8F7ae8fyJU?t=135
https://youtu.be/E8F7ae8fyJU?t=144
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Medical Exam | Sleep Aid’ (Pure 

Unintentional ASMR) 

https://www.youtube.com/watch?v=8Y6e

o-LHWo8  

soort video’s vormen de fundering 

van de talloze role-play ASMR 

video’s op YouTube (00:16:26) 

https://youtu.be/8Y6eo-

LHWo8?t=986   

- Narratief: De dokter geeft de patiënt 

een persoonlijke behandeling, met 

veel fysiek contact. Ook dit is een 

element dat met regelmaat voorkomt 

in role-play ASMR video’s op 

YouTube (00:26:42) 

https://youtu.be/8Y6eo-

LHWo8?t=1602  

- Editing: Er wordt gebruik gemaakt 

van een dissolve. Deze dissolve is 

vermoedelijk echter toegevoegd 

door het ASMR-kanaal dat deze 

oude video op YouTube heeft 

geplaatst (00:48:41) 

https://youtu.be/8Y6eo-

LHWo8?t=2921  

11 ‘The Best Unintentional ASMR voice 

EVER re-edited to help you sleep in 

seconds | John Butler ASMR’ (Pure 

Unintentional ASMR) 

https://www.youtube.com/watch?v=u6J20

_Aem3Y   

- Sound: De spreker in de video heeft 

een warme, rustgevende stem. Ook 

zijn de geluiden die hij met zijn 

mond produceert (zoals het gekwijl) 

duidelijk te horen. Dit geluid 

kalmeert veel luisteraars, en helpt ze 

vaak zelfs in slaap te vallen 

(00:00:03) 

https://youtu.be/u6J20_Aem3Y?t=3  

- Editing: De originele video is door 

het ASMR-kanaal bewerkt, en laat 

nu af en toe beelden van een leeg 

meer tijdens zonsondergang zien. 

Dit rustgevende beeld stimuleert de 

https://www.youtube.com/watch?v=8Y6eo-LHWo8
https://www.youtube.com/watch?v=8Y6eo-LHWo8
https://youtu.be/8Y6eo-LHWo8?t=986
https://youtu.be/8Y6eo-LHWo8?t=986
https://youtu.be/8Y6eo-LHWo8?t=1602
https://youtu.be/8Y6eo-LHWo8?t=1602
https://youtu.be/8Y6eo-LHWo8?t=2921
https://youtu.be/8Y6eo-LHWo8?t=2921
https://www.youtube.com/watch?v=u6J20_Aem3Y
https://www.youtube.com/watch?v=u6J20_Aem3Y
https://youtu.be/u6J20_Aem3Y?t=3
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slaap (00:11:55) 

https://www.youtube.com/watch?v=

u6J20_Aem3Y  

12 ‘ASMR Don't Look at your Screen’ 

(Diddly ASMR) 

https://www.youtube.com/watch?v=Malw

bcyDT3c  

- Mise-en-Scène: Zwarte achtergrond 

(00:00:00) 

https://www.youtube.com/watch?v=

MalwbcyDT3c  

- Sound: De ASMRtist zit dicht tegen 

de microfoon, waardoor haar 

fluisterende stem en de bijkomstige 

geluiden die ze produceert met haar 

mond duidelijk te horen zijn 

(00:00:00) 

https://www.youtube.com/watch?v=

MalwbcyDT3c  

- Narratief: In de video is er sprake 

van direct address: de ASMRtist 

praat direct tegen de camera 

(00:00:08) 

https://youtu.be/MalwbcyDT3c?t=8 

- Sound: De ASMRtist knippert met 

haar vingers om de ASMR-tinteling 

van de luisteraar op te wekken 

(00:05:25) 

https://youtu.be/MalwbcyDT3c?t=32

5  

13 ASMR • Ear Massage • Ear-to-Ear 

Whispers (Gentle Whispering ASMR) 

https://www.youtube.com/watch?v=PiPZ

_uQq7ek  

- Mise-en-Scène: Donkere 

achtergrond (00:00:00) 

https://www.youtube.com/watch?v=

PiPZ_uQq7ek  

- Cinematografie: Maakt uitsluitend 

gebruik van een Close-Up Shot 

(00:00:00) 

https://www.youtube.com/watch?v=

PiPZ_uQq7ek  

https://www.youtube.com/watch?v=u6J20_Aem3Y
https://www.youtube.com/watch?v=u6J20_Aem3Y
https://www.youtube.com/watch?v=MalwbcyDT3c
https://www.youtube.com/watch?v=MalwbcyDT3c
https://www.youtube.com/watch?v=MalwbcyDT3c
https://www.youtube.com/watch?v=MalwbcyDT3c
https://www.youtube.com/watch?v=MalwbcyDT3c
https://www.youtube.com/watch?v=MalwbcyDT3c
https://youtu.be/MalwbcyDT3c?t=8
https://youtu.be/MalwbcyDT3c?t=325
https://youtu.be/MalwbcyDT3c?t=325
https://www.youtube.com/watch?v=PiPZ_uQq7ek
https://www.youtube.com/watch?v=PiPZ_uQq7ek
https://www.youtube.com/watch?v=PiPZ_uQq7ek
https://www.youtube.com/watch?v=PiPZ_uQq7ek
https://www.youtube.com/watch?v=PiPZ_uQq7ek
https://www.youtube.com/watch?v=PiPZ_uQq7ek
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- Cinematografie: Opgenomen in één 

take (00:00:00 – 00:29:07) 

https://www.youtube.com/watch?v=

PiPZ_uQq7ek 

- Narratief: De ASMRtist stelt je op je 

gemak met lovende complimenten 

en lieve woorden (00:03:11) 

https://youtu.be/PiPZ_uQq7ek?t=19

1  

- Kinesis: De ASMRtist wrijft met 

haar handen over de camera, en 

simuleert daarmee het idee dat je een 

massage krijgt (00:03:11) 

https://youtu.be/PiPZ_uQq7ek?t=19

1  

- Sound: Gebruik van 3D audio 

(00:03:11) 

https://youtu.be/PiPZ_uQq7ek?t=19

1  

14 ‘~Simple Pleasures~ ASMR Soft Spoken 

Personal Attention’ (Gentle Whispering 

ASMR) 

https://www.youtube.com/watch?v=B8jU

Vci17vE  

- Sound: De ASMRtist praat op een 

zachte toon: rustig en kalm 

(00:00:00) 

https://www.youtube.com/watch?v=

B8jUVci17vE  

- Mise-en-Scène: Rustige, gedimde 

achtergrond (00:00:00) 

https://www.youtube.com/watch?v=

B8jUVci17vE 

- Mise-en-Scène: De ASMRtist tikt 

met haar nagels op een prop (een 

borstel) om het geluid te maken dat 

een ASMR-tinteling op kan wekken 

(00:11:33) 

https://youtu.be/B8jUVci17vE?t=69

3  

https://www.youtube.com/watch?v=PiPZ_uQq7ek
https://www.youtube.com/watch?v=PiPZ_uQq7ek
https://youtu.be/PiPZ_uQq7ek?t=191
https://youtu.be/PiPZ_uQq7ek?t=191
https://youtu.be/PiPZ_uQq7ek?t=191
https://youtu.be/PiPZ_uQq7ek?t=191
https://youtu.be/PiPZ_uQq7ek?t=191
https://youtu.be/PiPZ_uQq7ek?t=191
https://www.youtube.com/watch?v=B8jUVci17vE
https://www.youtube.com/watch?v=B8jUVci17vE
https://www.youtube.com/watch?v=B8jUVci17vE
https://www.youtube.com/watch?v=B8jUVci17vE
https://www.youtube.com/watch?v=B8jUVci17vE
https://www.youtube.com/watch?v=B8jUVci17vE
https://youtu.be/B8jUVci17vE?t=693
https://youtu.be/B8jUVci17vE?t=693
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15 ‘ASMR | Task Triggers | Telling You 

What to Do: Follow Me to Fall Asleep’ 

(Gibi ASMR) 

https://www.youtube.com/watch?v=NdJc

WJPqx7M  

- Mise-en-Scène: Kalmerende 

achtergrond: warme lampjes en een 

gordijn (00:08:50) 

https://youtu.be/NdJcWJPqx7M?t=5

30  

- Sound: De ASMRtist praat op een 

zachte toon: fluisterend en kalm 

(00:10:43) 

https://youtu.be/NdJcWJPqx7M?t=6

44  

16 ‘Fastest ASMR | Dentist, Eye, Cranial 

Nerve, Sleep Clinic, Lice, Ear Exam, Ear 

Cleaning, Makeup, Spa!’ (Gibi ASMR) 

https://www.youtube.com/watch?v=EEF0

pg9hSpQ  

- Narratief: De ASMRtist neemt de rol 

aan van een tandarts. Ze doet dus 

aan role-playing (00:00:00) 

https://www.youtube.com/watch?v=

EEF0pg9hSpQ  

- Sound: Hoewel het tempo waarin de 

ASMRtist praat een stuk hoger dan 

normaal ligt, is het volume nog 

steeds vrij laag (00:00:00)   

https://www.youtube.com/watch?v=

EEF0pg9hSpQ  

- Sound: De ASMRtist tikt met haar 

nagels tegen het kistje (00:14:00) 

https://youtu.be/EEF0pg9hSpQ?t=84

2  

- Sound: De ASMRtist ‘klakt’ met 

haar tong om het geluid te creëren 

dat een ASMR-tinteling op kan 

wekken (00:16:28) 

https://youtu.be/EEF0pg9hSpQ?t=98

9  

17 ‘ASMR Doctor's Checkup (Everything is 

Wrong with You)’ (Gibi ASMR) 

https://www.youtube.com/watch?v=Kv1O

iVSc1w8  

- Narratief: De ASMRtist neemt de rol 

aan van een dokter. Ze doet dus aan 

role-playing (00:00:00) 

https://www.youtube.com/watch?v=NdJcWJPqx7M
https://www.youtube.com/watch?v=NdJcWJPqx7M
https://youtu.be/NdJcWJPqx7M?t=530
https://youtu.be/NdJcWJPqx7M?t=530
https://youtu.be/NdJcWJPqx7M?t=644
https://youtu.be/NdJcWJPqx7M?t=644
https://www.youtube.com/watch?v=EEF0pg9hSpQ
https://www.youtube.com/watch?v=EEF0pg9hSpQ
https://www.youtube.com/watch?v=EEF0pg9hSpQ
https://www.youtube.com/watch?v=EEF0pg9hSpQ
https://www.youtube.com/watch?v=EEF0pg9hSpQ
https://www.youtube.com/watch?v=EEF0pg9hSpQ
https://youtu.be/EEF0pg9hSpQ?t=842
https://youtu.be/EEF0pg9hSpQ?t=842
https://youtu.be/EEF0pg9hSpQ?t=989
https://youtu.be/EEF0pg9hSpQ?t=989
https://www.youtube.com/watch?v=Kv1OiVSc1w8
https://www.youtube.com/watch?v=Kv1OiVSc1w8
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https://www.youtube.com/watch?v=

Kv1OiVSc1w8  

- Sound: De ASMRtist tikt met haar 

nagels tegen een prop om het geluid 

te creëren dat een ASMR-tinteling 

op kan wekken (00:07:59) 

https://youtu.be/Kv1OiVSc1w8?t=4

79  

- Mise-en-Scène: De ASMRtist maakt 

gebruik van props om het geluid te 

creëren dat een ASMR-tinteling op 

kan wekken (00:18:52) 

https://youtu.be/Kv1OiVSc1w8?t=1

132   

18 ‘Satisfying Slime on the Mic ���� ASMR’ 

(Gentle Whispering ASMR) 

https://www.youtube.com/watch?v=gnb0

6fkBidA  

- Mise-en-Scène: De omgeving is 

donker en enkel belicht met een 

blauwe studiolamp (00:00:00) 

https://www.youtube.com/watch?v=

gnb06fkBidA  

- Sound: De ASMRtist legt slijm op 

haar microfoon om het geluid te 

creëren dat een ASMR-tinteling op 

kan wekken (00:00:00) 

https://www.youtube.com/watch?v=

gnb06fkBidA  

19 ‘Drawing You on My iPad (ASMR 

Personal Attention)’ (Matty Tingles) 

https://www.youtube.com/watch?v=OMK

8fa90zFI  

- Narratief: In de video is er sprake 

van direct address: de ASMRtist 

praat rechtstreeks tegen de camera 

(00:00:13) 

https://youtu.be/OMK8fa90zFI?t=13 

- Sound: De ASMRtist tikt met zijn 

potlood op een scherm om het geluid 

te creëren dat een ASMR-tinteling 

op kan wekken (00:09:17) 

https://www.youtube.com/watch?v=Kv1OiVSc1w8
https://www.youtube.com/watch?v=Kv1OiVSc1w8
https://youtu.be/Kv1OiVSc1w8?t=479
https://youtu.be/Kv1OiVSc1w8?t=479
https://youtu.be/Kv1OiVSc1w8?t=1132
https://youtu.be/Kv1OiVSc1w8?t=1132
https://www.youtube.com/watch?v=gnb06fkBidA
https://www.youtube.com/watch?v=gnb06fkBidA
https://www.youtube.com/watch?v=gnb06fkBidA
https://www.youtube.com/watch?v=gnb06fkBidA
https://www.youtube.com/watch?v=gnb06fkBidA
https://www.youtube.com/watch?v=gnb06fkBidA
https://www.youtube.com/watch?v=OMK8fa90zFI
https://www.youtube.com/watch?v=OMK8fa90zFI
https://youtu.be/OMK8fa90zFI?t=13


12 
 

https://youtu.be/OMK8fa90zFI?t=55

7  

20 ‘ASMR IN HET NEDERLANDS 🇧🇧🇧🇧 

(Dutch ASMR)’ (asmrbylisa) 

https://www.youtube.com/watch?v=EN3l

oc_DvgI  

- Sound: Geen achtergrondmuziek 

(00:00:03) 

https://www.youtube.com/watch?v=

EN3loc_DvgI?t=3  

- Sound: De ASMRtist praat op een 

zachte toon: fluisterend en rustig 

(00:00:07) 

https://youtu.be/EN3loc_DvgI?t=7  

- Cinematografie: Er wordt uitsluitend 

gebruik gemaakt van een Close Up 

Shot (00:00:45) 

https://youtu.be/EN3loc_DvgI?t=45  

21 ‘ASMR UNPREDICTABLE Fast Cranial 

Nerve Exam Doctor Roleplay Eye 

Examination, Light, Slow Medical RP’ 

(Celaine’s ASMR) 

https://www.youtube.com/watch?v=tx6lN

ukVW7o  

- Narratief: De ASMRtist neemt de rol 

aan van een dokter. Ze doet dus aan 

role-playing (00:00:11) 

https://youtu.be/tx6lNukVW7o?t=11 

- Cinematografie: Er wordt uitsluitend 

gebruik gemaakt van een Close Up 

Shot (00:02:47) 

https://youtu.be/tx6lNukVW7o?t=16

7  

- Narratief: In de video is er sprake 

van direct address: de ASMRtist 

praat rechtstreeks tegen de camera 

(00:02:47) 

https://youtu.be/tx6lNukVW7o?t=16

7 

- Kinesis: De ASMRtist wrijft met 

haar handen over de camera, en doet 

daarmee alsof ze de kijker aanraakt 

(00:22:05) 

https://youtu.be/tx6lNukVW7o?t=13

25  

https://youtu.be/OMK8fa90zFI?t=557
https://youtu.be/OMK8fa90zFI?t=557
https://www.youtube.com/watch?v=EN3loc_DvgI
https://www.youtube.com/watch?v=EN3loc_DvgI
https://www.youtube.com/watch?v=EN3loc_DvgI?t=3
https://www.youtube.com/watch?v=EN3loc_DvgI?t=3
https://youtu.be/EN3loc_DvgI?t=7
https://youtu.be/EN3loc_DvgI?t=45
https://www.youtube.com/watch?v=tx6lNukVW7o
https://www.youtube.com/watch?v=tx6lNukVW7o
https://youtu.be/tx6lNukVW7o?t=11
https://youtu.be/tx6lNukVW7o?t=167
https://youtu.be/tx6lNukVW7o?t=167
https://youtu.be/tx6lNukVW7o?t=167
https://youtu.be/tx6lNukVW7o?t=167
https://youtu.be/tx6lNukVW7o?t=1325
https://youtu.be/tx6lNukVW7o?t=1325
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- Narratief: De ASMRtist geeft 

commando’s aan de kijker 

(00:35:05) 

https://youtu.be/tx6lNukVW7o?t=21

05  

- Mise-en-Scène: De posters aan de 

muren en het décor geven het idee 

dat je je in een doktersruimte 

bevindt (00:35:05) 

https://youtu.be/tx6lNukVW7o?t=21

05  

22 ‘Bob Ross - Evening's Peace (Season 19 

Episode 12)’ (Bob Ross) 

https://www.youtube.com/watch?v=uEU

MVwc4o5U  

- Mise-en-Scène: Zwarte achtergrond 

(00:00:00) 

https://www.youtube.com/watch?v=

uEUMVwc4o5U  

- Narratief: In de video is er sprake 

van direct address: Bob Ross praat 

rechtstreeks tegen de camera 

(00:00:00) 

https://www.youtube.com/watch?v=

uEUMVwc4o5U  

- Sound: Geen achtergrondmuziek 

(00:00:00) 

https://www.youtube.com/watch?v=

uEUMVwc4o5U  

- Sound: Bob Ross praat op een 

rustgevende manier: kalm en zacht 

(00:00:00) 

https://www.youtube.com/watch?v=

uEUMVwc4o5U  

- Narratief: Bob Ross benadert de 

kijker op een vriendelijke, 

gemoedelijke manier (00:00:00) 

https://www.youtube.com/watch?v=

uEUMVwc4o5U  

https://youtu.be/tx6lNukVW7o?t=2105
https://youtu.be/tx6lNukVW7o?t=2105
https://youtu.be/tx6lNukVW7o?t=2105
https://youtu.be/tx6lNukVW7o?t=2105
https://www.youtube.com/watch?v=uEUMVwc4o5U
https://www.youtube.com/watch?v=uEUMVwc4o5U
https://www.youtube.com/watch?v=uEUMVwc4o5U
https://www.youtube.com/watch?v=uEUMVwc4o5U
https://www.youtube.com/watch?v=uEUMVwc4o5U
https://www.youtube.com/watch?v=uEUMVwc4o5U
https://www.youtube.com/watch?v=uEUMVwc4o5U
https://www.youtube.com/watch?v=uEUMVwc4o5U
https://www.youtube.com/watch?v=uEUMVwc4o5U
https://www.youtube.com/watch?v=uEUMVwc4o5U
https://www.youtube.com/watch?v=uEUMVwc4o5U
https://www.youtube.com/watch?v=uEUMVwc4o5U
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- Sound: Het getik van Bobs borstel 

op het palet creëert een geluid dat de 

ASMR-tinteling op kan wekken 

(00:09:07) 

https://youtu.be/uEUMVwc4o5U?t=

547  

- Sound: Het getik van Bobs mes op 

het palet creëert een geluid dat de 

ASMR-tinteling op kan wekken 

(00:01:16) 

https://youtu.be/uEUMVwc4o5U?t=

1276  

23 ‘ASMR - RELAXING PAINTING (Bob 

Ross style)’ (Nanou ASMR) 

https://www.youtube.com/watch?v=GRk

EUakXlPg  

- Mise-en-Scène: Décor grotendeels 

gebaseerd op de studio van Bob 

Ross: zwarte achtergrond, lege 

ruimte (00:00:00) 

https://www.youtube.com/watch?v=

GRkEUakXlPg  

- Narratief: In de video is er sprake 

van direct address: de ASMRtist 

praat rechtstreeks tegen de camera 

(00:00:00) 

https://www.youtube.com/watch?v=

GRkEUakXlPg  

- Sound: De ASMRtist praat op een 

rustgevende toon: fluisterend, zacht 

en kalm (00:00:00) 

https://www.youtube.com/watch?v=

GRkEUakXlPg  

- Sound: Het tikken van de borstel 

tegen het canvas creëren een geluid 

dat de ASMR-tinteling op kan 

wekken (00:11:19) 

https://youtu.be/GRkEUakXlPg?t=6

79  

https://youtu.be/uEUMVwc4o5U?t=547
https://youtu.be/uEUMVwc4o5U?t=547
https://youtu.be/uEUMVwc4o5U?t=1276
https://youtu.be/uEUMVwc4o5U?t=1276
https://www.youtube.com/watch?v=GRkEUakXlPg
https://www.youtube.com/watch?v=GRkEUakXlPg
https://www.youtube.com/watch?v=GRkEUakXlPg
https://www.youtube.com/watch?v=GRkEUakXlPg
https://www.youtube.com/watch?v=GRkEUakXlPg
https://www.youtube.com/watch?v=GRkEUakXlPg
https://www.youtube.com/watch?v=GRkEUakXlPg
https://www.youtube.com/watch?v=GRkEUakXlPg
https://youtu.be/GRkEUakXlPg?t=679
https://youtu.be/GRkEUakXlPg?t=679
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24 ‘ASMR This Will Make You Sleepy | 

Hair Play, Brushing, Scratching, 

Combing’ (Tena ASMR) 

https://www.youtube.com/watch?v=gMvb

g04Uiv4  

- Cinematografie: Er wordt uitsluitend 

gebruik gemaakt van een Close Up 

Shot (00:00:00) 

https://www.youtube.com/watch?v=

gMvbg04Uiv4  

- Mise-en-Scène: De blauwe 

maanlamp, het blauw-rode 

kleurenpalet en het gedimde licht 

brengen een nachtelijke sfeer 

(00:00:00) 

https://www.youtube.com/watch?v=

gMvbg04Uiv4 

- Cinematografie: De video is in één 

take opgenomen (00:00:00 – 

00:13:38) 

https://www.youtube.com/watch?v=

gMvbg04Uiv4  

- De ASMRtist maakt geluiden met 

haar mond die de ASMR-tinteling 

op kunnen wekken (00:00:06) 

https://youtu.be/gMvbg04Uiv4?t=6  

- Sound: De ASMRtist tikt met haar 

nagels tegen een borstel en creëert 

daarmee een geluid dat de ASMR-

tinteling op kan wekken (00:04:30) 

https://youtu.be/gMvbg04Uiv4?t=27

0   

25 ‘ASMR | Face Mapping Skin Analysis 

Appointment’ (Gibi ASMR) 

https://www.youtube.com/watch?v=bfzz2

jbKZrI  

- Narratief: De ASMRtist neemt de rol 

van een dermatoloog aan. Ze doet 

dus aan role-playing (00:04:07) 

https://youtu.be/bfzz2jbKZrI?t=247  

- Mise-en-Scène: Het blauwe, 

gedimde licht en het bed op de 

achtergrond brengen een nachtelijke, 

https://www.youtube.com/watch?v=gMvbg04Uiv4
https://www.youtube.com/watch?v=gMvbg04Uiv4
https://www.youtube.com/watch?v=gMvbg04Uiv4
https://www.youtube.com/watch?v=gMvbg04Uiv4
https://www.youtube.com/watch?v=gMvbg04Uiv4
https://www.youtube.com/watch?v=gMvbg04Uiv4
https://www.youtube.com/watch?v=gMvbg04Uiv4
https://www.youtube.com/watch?v=gMvbg04Uiv4
https://youtu.be/gMvbg04Uiv4?t=6
https://youtu.be/gMvbg04Uiv4?t=270
https://youtu.be/gMvbg04Uiv4?t=270
https://www.youtube.com/watch?v=bfzz2jbKZrI
https://www.youtube.com/watch?v=bfzz2jbKZrI
https://youtu.be/bfzz2jbKZrI?t=247
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rustige sfeer (00:04:07) 

https://youtu.be/bfzz2jbKZrI?t=247  

- Sound: De ASMRtist praat op een 

rustgevende toon: zacht en kalm, 

bijna fluisterend (00:04:07) 

https://youtu.be/bfzz2jbKZrI?t=247  

26 ‘ASMR Loop: Tailoring Details - 

Unintentional ASMR - 1 Hour’ (ASMR 

Loopz) 

https://www.youtube.com/watch?v=1qj4a

4zT7Bo  

- Sound: De host praat op een 

rustgevende toon: zacht, kalm en 

warm (00:01:41) 

https://youtu.be/1qj4a4zT7Bo?t=101  

- Editing: De video is een re-upload, 

bewerkt door een ASMR-kanaal. De 

originele video is gedeeltelijk 

geknipt en de losse scènes worden 

verbonden met een subtiele dissolve, 

wat vermoedelijk is gedaan om de 

niet-ASMR stukken uit de originele 

video weg te halen (00:09:56) 

https://youtu.be/1qj4a4zT7Bo?t=596  

27 ‘ASMR│Fast Tapping & Scratching│In 

the Nature’ (Rys ASMR) 

https://www.youtube.com/watch?v=Jl1D

D5DETcY  

- Cinematografie: Er wordt 

voornamelijk gebruik gemaakt van 

Extreme Close Up Shots (00:00:28) 

https://youtu.be/Jl1DD5DETcY?t=2

8  

- Sound: Het getik en gekras op 

blaadje en boomschors creëert 

geluiden die de ASMR-tinteling op 

kunnen wekken (00:00:33 + 

00:03:15) 

https://youtu.be/Jl1DD5DETcY?t=3

3  

- Sound: Geen achtergrondmuziek 

(00:00:15) 

https://youtu.be/Jl1DD5DETcY?t=1

5  

https://youtu.be/bfzz2jbKZrI?t=247
https://youtu.be/bfzz2jbKZrI?t=247
https://www.youtube.com/watch?v=1qj4a4zT7Bo
https://www.youtube.com/watch?v=1qj4a4zT7Bo
https://youtu.be/1qj4a4zT7Bo?t=101
https://youtu.be/1qj4a4zT7Bo?t=596
https://www.youtube.com/watch?v=Jl1DD5DETcY
https://www.youtube.com/watch?v=Jl1DD5DETcY
https://youtu.be/Jl1DD5DETcY?t=28
https://youtu.be/Jl1DD5DETcY?t=28
https://youtu.be/Jl1DD5DETcY?t=33
https://youtu.be/Jl1DD5DETcY?t=33
https://youtu.be/Jl1DD5DETcY?t=15
https://youtu.be/Jl1DD5DETcY?t=15
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28 ‘ASMR | Drawing and Tapping RIGHT 

ON Your Face’ (Gibi ASMR) 

https://www.youtube.com/watch?v=VJOZ

Cm0iX8Q  

- Zakelijk: Annotaties als ‘Abonneer’ 

en ‘Support dit kanaal’ worden 

subtiel verwerkt in de video: zonder 

storende elementen die de ASMR-

ervaring kunnen tegenwerken 

(00:00:08 – 00:00:15) 

https://youtu.be/VJOZCm0iX8Q?t=

8  

- Sound: De ASMRtist tikt met haar 

nagels tegen de potloden en creëert 

daarmee een geluid dat de ASMR-

tinteling op kan wekken (00:00:09) 

https://youtu.be/VJOZCm0iX8Q?t=

9  

- Narratief: In de video is er sprake 

van direct address: de ASMRtist 

praat rechtstreeks tegen de camera 

(00:00:15) 

https://youtu.be/VJOZCm0iX8Q?t=

15  

- Narratief: De ASMRtist probeert het 

idee te simuleren dat ze persoonlijk 

(en fysiek) contact heeft met de 

individuele kijker. ‘Persoonlijke 

aandacht’ is een terugkerend motief 

binnen veel ASMR-video’s uit deze 

lijst (00:02:03) 

https://youtu.be/VJOZCm0iX8Q?t=

123 

- Kinesis: De ASMRtist wrijft en tikt 

met haar potlood op de camera en 

doet daarmee alsof ze op het gezicht 

van de kijker aan het tikken is 

(00:10:36) 

https://www.youtube.com/watch?v=VJOZCm0iX8Q
https://www.youtube.com/watch?v=VJOZCm0iX8Q
https://youtu.be/VJOZCm0iX8Q?t=8
https://youtu.be/VJOZCm0iX8Q?t=8
https://youtu.be/VJOZCm0iX8Q?t=9
https://youtu.be/VJOZCm0iX8Q?t=9
https://youtu.be/VJOZCm0iX8Q?t=15
https://youtu.be/VJOZCm0iX8Q?t=15
https://youtu.be/VJOZCm0iX8Q?t=123
https://youtu.be/VJOZCm0iX8Q?t=123
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https://youtu.be/VJOZCm0iX8Q?t=

636  

29 ‘Wonderful ear to ear palette knife 

sounds. Cleaning up paint on palette | 

ASMR whisper accent’ (Brad Robbo) 

https://www.youtube.com/watch?v=N-

5mZxn3nTo  

- Mise-en-Scène: Het décor is 

gebaseerd op de studio van Bob 

Ross; Zwart doek, gedimd licht 

(00:00:03) https://youtu.be/N-

5mZxn3nTo?t=3  

- Sound: Het getik met het paletmes 

op het palet creëert een geluid dat de 

ASMR-tinteling op kan wekken 

(00:02:31) https://youtu.be/N-

5mZxn3nTo?t=151  

- Cinematografie: In de video wordt 

uitsluitend gebruik gemaakt van een 

Extreme Close Up Shot (00:02:31) 

https://youtu.be/N-

5mZxn3nTo?t=151  

30 ‘ASMR Painting Abstract on canvas, 

scratching, scraping, no talking’ 

(easyASMR) 

https://www.youtube.com/watch?v=3E0V

UhLxeZc  

- Sound: Geen achtergrondmuziek 

(00:02:16) 

https://youtu.be/3E0VUhLxeZc?t=1

36 

- Cinematografie: In de video wordt 

uitsluitend gebruik gemaakt van 

Extreme Close Up Shots (00:02:16) 

https://youtu.be/3E0VUhLxeZc?t=1

36  

- Sound: Het geschraap met het mes 

creëert een geluid dat de ASMR-

tinteling op kan wekken (00:02:17) 

https://youtu.be/3E0VUhLxeZc?t=1

37  

- Mise-en-Scène: De mengeling van 

kleuren en de opzettelijke 

handbewegingen van de host kunnen 

de kijker in een rustgevende ‘flow’ 

https://youtu.be/VJOZCm0iX8Q?t=636
https://youtu.be/VJOZCm0iX8Q?t=636
https://www.youtube.com/watch?v=N-5mZxn3nTo
https://www.youtube.com/watch?v=N-5mZxn3nTo
https://youtu.be/N-5mZxn3nTo?t=3
https://youtu.be/N-5mZxn3nTo?t=3
https://youtu.be/N-5mZxn3nTo?t=151
https://youtu.be/N-5mZxn3nTo?t=151
https://youtu.be/N-5mZxn3nTo?t=151
https://youtu.be/N-5mZxn3nTo?t=151
https://www.youtube.com/watch?v=3E0VUhLxeZc
https://www.youtube.com/watch?v=3E0VUhLxeZc
https://youtu.be/3E0VUhLxeZc?t=136
https://youtu.be/3E0VUhLxeZc?t=136
https://youtu.be/3E0VUhLxeZc?t=136
https://youtu.be/3E0VUhLxeZc?t=136
https://youtu.be/3E0VUhLxeZc?t=137
https://youtu.be/3E0VUhLxeZc?t=137
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brengen (00:22:17) 

https://youtu.be/3E0VUhLxeZc?t=1

337  

31 ‘ASMR Full Body DOCTOR EXAM 

ROLEPLAY!’ (Madi ASMR) 

https://www.youtube.com/watch?v=Eyml

mHSFXJw  

- Narratief: De ASMRtist neemt de rol 

van een dokter aan. Ze doet dus aan 

role-playing (00:00:00) 

https://www.youtube.com/watch?v=

EymlmHSFXJw  

- Mise-en-Scène: Zwarte achtergrond 

(00:00:00) 

https://www.youtube.com/watch?v=

EymlmHSFXJw  

- Cinematografie: Maakt uitsluitend 

gebruik van Close Up Shots 

(00:00:00) 

https://www.youtube.com/watch?v=

EymlmHSFXJw  

- Narratief: In de video is er sprake 

van direct address: de ASMRtist 

praat rechtstreeks tegen de camera 

(00:00:00) 

https://www.youtube.com/watch?v=

EymlmHSFXJw  

32 ‘Full Body Oil Massage ASMR ���� 

Roleplay ���� Migraine Relief - Sounds for 

Sleep & Relaxation’ (Madi ASMR) 

https://www.youtube.com/watch?v=bl3JP

nYWRyA  

- Sound: Er wordt gebruik gemaakt 

van 3D audio (00:00:00) 

https://www.youtube.com/watch?v=

bl3JPnYWRyA  

- Sound: De ASMRtist praat op een 

rustgevende toon: zacht, fluisterend 

en kalm (00:00:00) 

https://www.youtube.com/watch?v=

bl3JPnYWRyA  

- Mise-en-Scène: Zwarte achtergrond, 

geen décor (00:00:00) 

https://youtu.be/3E0VUhLxeZc?t=1337
https://youtu.be/3E0VUhLxeZc?t=1337
https://www.youtube.com/watch?v=EymlmHSFXJw
https://www.youtube.com/watch?v=EymlmHSFXJw
https://www.youtube.com/watch?v=EymlmHSFXJw
https://www.youtube.com/watch?v=EymlmHSFXJw
https://www.youtube.com/watch?v=EymlmHSFXJw
https://www.youtube.com/watch?v=EymlmHSFXJw
https://www.youtube.com/watch?v=EymlmHSFXJw
https://www.youtube.com/watch?v=EymlmHSFXJw
https://www.youtube.com/watch?v=EymlmHSFXJw
https://www.youtube.com/watch?v=EymlmHSFXJw
https://www.youtube.com/watch?v=bl3JPnYWRyA
https://www.youtube.com/watch?v=bl3JPnYWRyA
https://www.youtube.com/watch?v=bl3JPnYWRyA
https://www.youtube.com/watch?v=bl3JPnYWRyA
https://www.youtube.com/watch?v=bl3JPnYWRyA
https://www.youtube.com/watch?v=bl3JPnYWRyA
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https://www.youtube.com/watch?v=

bl3JPnYWRyA 

- Sound: De ASMRtist kraakt met een 

plastic tasje en creëert daarmee het 

geluid dat een ASMR-tinteling op 

kan wekken (00:05:41) 

https://youtu.be/bl3JPnYWRyA?t=3

41  

33 ‘ASMR Brain Penetrating 3D Tapping 

(No Talking)’ (ASMR Bakery) 

https://www.youtube.com/watch?v=O5hq

I9_G7sw  

- Sound: Geen stemmen 

- Sound: Gebruik van props om het 

geluid te creëeren dat een ASMR-

tinteling op kan wekken (00:00:00) 

https://www.youtube.com/watch?v=

O5hqI9_G7sw  

- Mise-en-Scène: Zwarte achtergrond 

en een blauwe lamp geven een 

nachtelijke sfeer (00:00:00) 

https://www.youtube.com/watch?v=

O5hqI9_G7sw  

34 ‘Whispering Your Name - Custom Name 

Trigger ASMR (July Edition)’ (Gibi 

ASMR) 

https://www.youtube.com/watch?v=gRv1

S7WOr5w  

- Zakelijk: De ASMRtist leest in 

fluistertoon de namen van haar 

Patreon-sponsors op, en verwikkelt 

daarmee haar verdienmodel direct in 

de ASMR-content (00:07:12) 

https://youtu.be/gRv1S7WOr5w?t=4

32  

- Cinematografie: Er wordt uitsluitend 

gebruik gemaakt van Close Up Shots 

(00:35:34) 

https://youtu.be/gRv1S7WOr5w?t=2

134  

35 ‘ASMR | **INSANE GUN SOUNDS** 

For SLEEP And Relaxation Whispers , 

Tapping . Soothing Triggers Etc..’ 

(ASMR Rich) 

- Sound: De ASMRtist praat op een 

rustgevende toon: fluisterend 

(00:00:00) 

https://www.youtube.com/watch?v=bl3JPnYWRyA
https://www.youtube.com/watch?v=bl3JPnYWRyA
https://youtu.be/bl3JPnYWRyA?t=341
https://youtu.be/bl3JPnYWRyA?t=341
https://www.youtube.com/watch?v=O5hqI9_G7sw
https://www.youtube.com/watch?v=O5hqI9_G7sw
https://www.youtube.com/watch?v=O5hqI9_G7sw
https://www.youtube.com/watch?v=O5hqI9_G7sw
https://www.youtube.com/watch?v=O5hqI9_G7sw
https://www.youtube.com/watch?v=O5hqI9_G7sw
https://www.youtube.com/watch?v=gRv1S7WOr5w
https://www.youtube.com/watch?v=gRv1S7WOr5w
https://youtu.be/gRv1S7WOr5w?t=432
https://youtu.be/gRv1S7WOr5w?t=432
https://youtu.be/gRv1S7WOr5w?t=2134
https://youtu.be/gRv1S7WOr5w?t=2134
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https://www.youtube.com/watch?v=TzpIk

YF55gM  

https://www.youtube.com/watch?v=

TzpIkYF55gM  

- Mise-en-Scène: Het gedimde licht 

en de blauwe lamp geven een 

nachtelijke sfeer (00:00:00) 

https://www.youtube.com/watch?v=

TzpIkYF55gM  

- Mise-en-Scène: De ASMRtist maakt 

gebruik van props om geluiden te 

creëren die een ASMR-tinteling op 

kunnen wekken (00:09:13) 

https://youtu.be/TzpIkYF55gM?t=55

3  

36 ‘ASMR At 100% Sensitivity For 

Relaxation & Tingles’ (Simply Kel) 

https://www.youtube.com/watch?v=zqmy

0kkJXG0  

- Sound: De ASMRtist praat op een 

rustgevende toon: fluisterend en 

kalm (00:00:10) 

https://youtu.be/zqmy0kkJXG0?t=10 

- Sound: De ASMRtist maakt 

geluiden met haar mond die een 

ASMR-tinteling op kunnen wekken 

(00:00:44) 

https://www.youtube.com/watch?v=

zqmy0kkJXG0  

- Mise-en-Scène: De blauwe lamp en 

het gedimde licht creëren een 

nachtelijke sfeer (00:00:44) 

https://www.youtube.com/watch?v=

zqmy0kkJXG0  

37 ‘Art Attack - Series 8, Episode 3 (1996)’ 

(Moondog) 

https://www.youtube.com/watch?v=5Dsb

_r8qDss 

- Mise-en-Scène: Maakt groots 

gebruik van alledaagse, 

huishoudelijke props, en geeft deze 

op creatieve wijze nieuwe 

betekenissen (00:00:55) 

https://youtu.be/5Dsb_r8qDss?t=55  

https://www.youtube.com/watch?v=TzpIkYF55gM
https://www.youtube.com/watch?v=TzpIkYF55gM
https://www.youtube.com/watch?v=TzpIkYF55gM
https://www.youtube.com/watch?v=TzpIkYF55gM
https://www.youtube.com/watch?v=TzpIkYF55gM
https://www.youtube.com/watch?v=TzpIkYF55gM
https://youtu.be/TzpIkYF55gM?t=553
https://youtu.be/TzpIkYF55gM?t=553
https://www.youtube.com/watch?v=zqmy0kkJXG0
https://www.youtube.com/watch?v=zqmy0kkJXG0
https://youtu.be/zqmy0kkJXG0?t=10
https://www.youtube.com/watch?v=zqmy0kkJXG0
https://www.youtube.com/watch?v=zqmy0kkJXG0
https://www.youtube.com/watch?v=zqmy0kkJXG0
https://www.youtube.com/watch?v=zqmy0kkJXG0
https://www.youtube.com/watch?v=5Dsb_r8qDss
https://www.youtube.com/watch?v=5Dsb_r8qDss
https://youtu.be/5Dsb_r8qDss?t=55
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- Sound: Geen achtergrondmuziek 

tijdens het knutselgedeelte van de 

show (00:00:48) 

https://youtu.be/5Dsb_r8qDss?t=48  

- Narrative: Vriendelijke, 

geruststellende host (00:00:34) 

https://youtu.be/5Dsb_r8qDss?t=34  

- Narrative: Er is sprake van direct 

address: de host praat rechtstreeks 

tegen de camera (00:00:34) 

https://youtu.be/5Dsb_r8qDss?t=34  

- Sound: Het knispende geluid van de 

schaar creëert een geluid dat 

onbedoeld de ASMR-tintelingen op 

kan wekken (00:03:45) 

https://youtu.be/5Dsb_r8qDss?t=225   

38 ‘Visual Soundscapes - Islands | Planet 

Earth II | BBC America’ ( 

BBC America) 

https://www.youtube.com/watch?v=KkhG

T997hjs  

- Sound: Geen achtergrondmuziek of 

voice-overs, alleen ambient sound 

(00:00:00) 

https://www.youtube.com/watch?v=

KkhGT997hjs  

- Mise-en-Scène: Rustgevende 

beelden van stille, verlaten natuur 

(00:00:40) 

https://youtu.be/KkhGT997hjs?t=40  

- Mise-en-Scène: De bewegingen van 

de golven creëren een rustgevende, 

opzettelijke flow aan beweging, 

vergelijkbaar met de 

handbewegingen van een ASMR 

Artist (00:27:10) 

https://youtu.be/KkhGT997hjs?t=16

30  

39 ‘ASMR Hand Movements/Sounds For 

Relaxation & Sleep ����’ (Simply Kel) 

- Kinesis: De handgebaren van de host 

(en de knisperende geluiden die 

https://youtu.be/5Dsb_r8qDss?t=48
https://youtu.be/5Dsb_r8qDss?t=34
https://youtu.be/5Dsb_r8qDss?t=34
https://youtu.be/5Dsb_r8qDss?t=225
https://www.youtube.com/watch?v=KkhGT997hjs
https://www.youtube.com/watch?v=KkhGT997hjs
https://www.youtube.com/watch?v=KkhGT997hjs
https://www.youtube.com/watch?v=KkhGT997hjs
https://youtu.be/KkhGT997hjs?t=40
https://youtu.be/KkhGT997hjs?t=1630
https://youtu.be/KkhGT997hjs?t=1630
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https://www.youtube.com/watch?v=Z_eT

7Mz9Ink  

daarbij gemaakt worden) kunnen de 

kijker in een rustgevende flow 

brengen (00:00:12) 

https://youtu.be/Z_eT7Mz9Ink?t=12  

- Sound: Geen achtergrondmuziek 

- Cinematografie: Er wordt uitsluitend 

gebruik gemaakt van een Close Up 

Shot (00:00:12) 

https://youtu.be/Z_eT7Mz9Ink?t=12  

- Mise-en-Scène: Gedimde belichting: 

De blauwe lamp creëert een 

nachtelijke sfeer (00:00:12) 

https://youtu.be/Z_eT7Mz9Ink?t=12  

40 ‘Dark & Relaxing Hand Movements for 

Sleep | 60fps ASMR’ (Gibi ASMR)  

https://www.youtube.com/watch?v=a3cQ

a-lvIeU  

- Kinesis: De handgebaren van de host 

(en de knisperende geluiden die 

daarbij gemaakt worden) kunnen de 

kijker in een rustgevende flow 

brengen (00:02:30) 

https://youtu.be/a3cQa-lvIeU?t=150  

- Editing: Zwart-Wit filter creëert een 

nachtelijke sfeer (00:02:30) 

https://youtu.be/a3cQa-lvIeU?t=150  

- Mise-en-Scène: Gedimde belichting 

(00:02:30) https://youtu.be/a3cQa-

lvIeU?t=150  

- Sound: De zachte, rustgevende stem 

van de host heeft een kalmerende 

werking (00:00:39) 

https://youtu.be/a3cQa-lvIeU?t=39  

Twee video’s die losstaan van ASMR, maar in de introductie van de video worden gebruikt 

41 ‘DOPEST VLOG EVER!’ (Jen Smith) 

https://www.youtube.com/watch?v=K43y

CQwwCxQ  

Genre: Vlogs 

42 ‘5 YEARS LATER... | Minecraft - Part 1’ 

(Markiplier) 

Genre: Gaming 

https://www.youtube.com/watch?v=Z_eT7Mz9Ink
https://www.youtube.com/watch?v=Z_eT7Mz9Ink
https://youtu.be/Z_eT7Mz9Ink?t=12
https://youtu.be/Z_eT7Mz9Ink?t=12
https://youtu.be/Z_eT7Mz9Ink?t=12
https://www.youtube.com/watch?v=a3cQa-lvIeU
https://www.youtube.com/watch?v=a3cQa-lvIeU
https://youtu.be/a3cQa-lvIeU?t=150
https://youtu.be/a3cQa-lvIeU?t=150
https://youtu.be/a3cQa-lvIeU?t=150
https://youtu.be/a3cQa-lvIeU?t=150
https://youtu.be/a3cQa-lvIeU?t=39
https://www.youtube.com/watch?v=K43yCQwwCxQ
https://www.youtube.com/watch?v=K43yCQwwCxQ
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https://www.youtube.com/watch?v=pA6F

NEDKO6w  

 

II. Literatuur 
 

1. ASMR, Affect and Digitally-Mediated Intimacy (Smith en Snider 2019) 

De auteurs van dit artikel nemen voornamelijk een beschrijvende rol aan. Ze definiëren ASMR 

(Autonomous Sensory Meridian Response) als het ‘tintelende’ gevoel tussen het achterhoofd en de rug 

dat kijkers van ASMR ervaren bij het aanschouwen van een combinatie van audiovisuele en tactiele 

‘triggers’. Deze triggers zijn vaak kleine en alledaagse geluiden, zoals fluisteren, tikken en knisperende 

geluiden.  

Ook de schilderdemonstraties van Bob Ross op televisie zijn een bekende trigger. Zijn programma 

speelde onbewust (en ver voor de identificatie van ASMR) al met elementen die het ASMR-genre op 

YouTube later zouden definiëren, zoals intimiteit, persoonlijke aandacht en het kalmeren van de kijker. 

Ook formele elementen als low lighting en langzame, opzettelijke bewegingen – die de sensatie van 

fysieke aanraking op kunnen wekken – zijn volop aanwezig.  

Ten slotte is ASMR volgens de auteurs een zeer persoonlijke ervaring; elk individu wordt door 

verschillende audiovisuele elementen getriggerd. Dit maakt YouTube een ideaal platform voor de 

ASMR-community: doordat video’s op dit platform gearchiveerd worden en YouTube continu 

gerelateerde video’s aanbiedt, kunnen gebruikers veel makkelijker op zoek naar de ASMR-content met 

het gewenste effect. De viewcounter, de like-balk en de commentaarsectie onder elke video kunnen 

hierbij dienen als feedback, die kijkers op de hoogte stelt van ‘goede’ ASMR-video’s.  

2. Now You’ve Got the Shiveries: Affect, Intimacy, and the ASMR Whisper Community 

(Barratt en David 2015) 

Volgens de auteur van dit artikel creëren ASMR-video’s genot via ‘distant intimacy’: de ASMR Artists 

simuleren in hun video’s een gevoel van intimiteit met de kijker, terwijl het digitale video-format van 

ASMR zorgt voor fysieke afstand. Ondanks deze afstand kunnen twee mensen dus een affectieve en 

emotionele gevoelservaring delen via ASMR-video’s. De ASMR Artist praat daarbij vaak in een 

fluistertoon, wat de intimiteit versterkt, omdat fluisteren normaal gesproken alleen te verstaan is als je 

dicht bij elkaar zit.  

De ASMR community heeft haar bestaan grotendeels te danken aan YouTube. Hoewel Yahoo de eerste 

online community was waar ASMR besproken werd, bracht YouTube de affectieve triggers met haar 

collectie aan user-uploaded video’s naar een groter publiek. Naast de video’s van Bob Ross waren dit 

https://www.youtube.com/watch?v=pA6FNEDKO6w
https://www.youtube.com/watch?v=pA6FNEDKO6w
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bijvoorbeeld ook instructieve video’s, die voornamelijk waren gericht op een niet-ASMR doelgroep. 

Dit waren bijvoorbeeld advertenties voor therapeutische massages en kuuroorden, waarin specialisten 

hun beroep demonstreerden. Deze video’s kregen door de ASMR-community echter een nieuwe 

betekenis, en vormden later de fundering van ASMR-video’s op YouTube.  

In veel ASMR-video’s speelt role-playing namelijk een belangrijke rol. De ASMR Artist doet zich dan 

voor als zo’n specialist en voert vervolgens de taken en rituelen uit van de professie die ze naspelen. 

Zo creëren deze therapeutische scenario’s de aspecten van aandacht en intimiteit die gerelateerd zijn 

aan de dienstverlenende zorg.    

3. YouTube Therapy: with ASMR, an Unlikely Sound-Based Treatment for Stress and 

Insomnia, a ‘Brain Orgasm’ Could Be Just a Few Clicks Away (Bergmann 2015) 

In dit artikel probeert de schrijver het ASMR-fenomeen te omschrijven en te onderzoeken hoe ASMR 

getriggerd wordt bij iemand. Hij vergelijkt dit fenomeen ook wel met een ‘brein orgasme’, hoewel hij 

benadrukt dat ASMR geen seksuele ervaring is.  

Hoewel de schrijver stelt dat de ASMR-video’s enorm populair zijn op YouTube, zegt hij er ook bij 

dat deze video’s heel raar kunnen zijn. Hij maakt daarbij een belangrijk onderscheid tussen twee 

soorten ASMR-video’s. Ten eerste zijn daar de ‘unintentional ASMR’-video’s. Dit soort video’s zijn 

van origine niet gemaakt met een ASMR-doelgroep in het achterhoofd, maar beschikken vaak wel over 

de juiste combinatie van zachte spraak, witte ruis en rustgevende visuele elementen. Onder deze 

categorie valt bijvoorbeeld het tv-programma The Joy of Painting van Bob Ross. 

De tweede categorie is vervolgens de ‘intentional ASMR’. Dit noemt de schrijver de ‘rare’ categorie, 

waarin mensen ‘doen alsof ze je haren knippen’. Deze video’s worden specifiek gemaakt voor de 

ASMR-community, met het doel om de kijker te kalmeren, stress weg te nemen en om ASMR-

tintelingen op te wekken.  

Ten slotte geeft een ASMR Artist tips om de ASMR-sensatie op te wekken, zoals het dimmen van het 

licht en het gebruik van koptelefoons. Daarnaast is het ook belangrijk om de suspension of disbelief te 

omarmen tijdens het kijken van bijvoorbeeld role-playing video’s.  

4. Clinical Role-Play in Autonomous Sensory Meridian Response (ASMR) Videos (Ahuja en 

Ahuja 2019) 

Hoewel ASMR vaak geassocieerd wordt met ontspanning, wordt er volgens de auteurs van dit artikel 

ook al gerapporteerd dat ASMR symptomen als depressie, angst, hoofdpijn, slapeloosheid en 

chronische pijn kan verlichten. Ruim een decennia na de identificatie van dit fenomeen worden video’s 
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die de ASMR-tinteling op proberen te wekken daarom een steeds populairdere vorm van 

complementaire therapie.  

Klinische ASMR role-playing video’s bieden volgens de auteurs ook een nieuwe kijk op therapeutische 

behandelingen uit de echte wereld. Ze herinneren ons aan de mate waarin elke klinische interactie 

gezien kan worden als een ‘performance’, die wordt gevormd door herkenbare props, achtergronden 

en scripts. Deze klinische ASMR role-play video’s representeren volgens de auteurs daarom een 

‘medisch theater’; een performance die continu opnieuw gebruikt kan worden.  

De stijl en het format kunnen binnen dit subgenre echter ook enorm verschillen. De ene ASMR Artist 

speelt het heel zakelijk, terwijl andere role-players lange pauzes tussen handelingen nemen en 

uitgebreid op props tikken met hun nagels. Een belangrijke overeenkomst tussen al deze video’s is 

echter de aandacht die de ASMR Artist biedt aan de kijker. Dit wordt bewust en vaak op een uiterst 

gedetailleerde manier gedaan.  

5. Autonomous Sensory Meridian Response (ASMR): a Flow-Like Mental State (Barratt en 

Davis 2015) 

De auteurs van dit artikel nemen een analyseren rol aan. Ten eerste bestuderen ze een aantal van de 

meest populaire ASMR-video’s op YouTube, op zoek naar veelvoorkomende triggers. Dit zijn 

bijvoorbeeld role play situaties, waarin grooming (persoonlijke verzorging), persoonlijke aandacht en 

‘medische onderzoeken’ terugkerende elementen zijn. Hierbij is de afstand tussen de ASMR Artist en 

de camera vrij klein – om het gevoel van nabijheid te simuleren – en wordt er vaak gebruik gemaakt 

van een Point-of-View shot.  

Vervolgens presenteren de auteurs de resultaten van hun wetenschappelijke onderzoek in de vorm van 

een enquête. Dit onderzoek had het doel om de gevoelssensaties die geassocieerd worden met ASMR 

te omschrijven en om te ontdekken op welke manieren deze gevoelssensaties worden opgewekt.   

Uit het onderzoek komt onder andere naar voren dat veruit de meeste mensen ASMR-video’s bekijken 

voor ontspanning. Ook gebruiken veel mensen ze om in slaap te vallen of om stress weg te nemen. De 

meest voorkomende triggers die daar aan bijdragen zijn fluisteren (75%), persoonlijke aandacht (69%), 

knisperende geluiden zoals het tikken van vingernagels (64%), en langzame (53%) en herhalende 

(36%) bewegingen. Ten slotte prefereren veel respondenten van het onderzoek een rustige omgeving, 

en het gebruik van een binaural-beats koptelefoon.  

6. Sensory Determinants of the Autonomous Sensory Meridian Response (ASMR): 

Understanding the Triggers (Barratt et al. 2017) 
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Ook in dit laatste artikel wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan naar ASMR-triggers. De auteurs 

willen aantonen dat verschillende factoren de ASMR-ervaring beïnvloeden. Hoewel het effect van 

individuele ASMR-triggers enorm kan verschillen persoon, komen een paar algemene ‘regels’ in dit 

onderzoek bovendrijven.  

Ten eerste blijkt dat de respondenten een voorkeur hebben voor content die vrolijk, uitnodigend en 

ontspannen is, en geen gevaren kent. De auteurs bouwen hierbij voort op vorig onderzoek, waaruit 

bleek dat ASMR de kijker in een soort ‘flow’ kan brengen; een zeer meeslepend gevoel van 

ontspanning en betrokkenheid. Een veilige, ontspannen sfeer bevordert deze flow. Ook suggereert het 

onderzoek dat deze flow bevordert wordt bij het aanschouwen van een expert die zijn materiaal 

vakkundig en moeiteloos gebruikt.  

Ten slotte waren de meeste respondenten het er over eens dat de video’s zo realistisch (en ongescript) 

mogelijk over moeten komen. De geluiden in de video moeten natuurlijk zijn en een lage toon hebben. 

Daarnaast voegt achtergrondmuziek voor de meeste respondenten niks toe aan de ASMR-ervaring. Het 

versterkt namelijk het gevoel dat de performance is gescript. Bovendien kan achtergrondmuziek 

obscure trigger-geluiden maskeren, wat ten koste gaat van de effectiviteit van de video.  
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