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CHAPTER 12

Summary in English and Dutch
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Hip and groin pain in athletes;
Morphology, function and injury from a clinical 
perspective

English summary

Groin pain is common in athletes, especially footballers. While groin pain stops some 

footballers playing, many can keep playing while experiencing symptoms. This 

information has become available mainly as a result of the development of patient 

reported outcome measures (PROs). PROs are questionnaires designed to monitor 

the health status of specific populations. For young active people with hip and groin 

complaints the Hip And Groin Outcome Score (HAGOS) is a reliable and valid PRO. For 

those with health issues as a result of hip joint pathology the iHOT-33 can also be used. 

As these two PROs are available in English language we developed Dutch versions of 

both these questionnaires and studied the reliability and validity in the target population 

in chapter 2 (HAGOS) and chapter 3 (iHOT-33). These versions were found reliable and 

valid and can be used in clinical and research settings.

 Hip range of motion (ROM) is often considered relevant by clinicians when groin 

pain is present. Studying the literature reveals that controversy exists on the relation 

between lower hip range of motion (ROM) and groin pain and whether this is related 

to the risk of developing groin injury or that it relates to the presence of groin pain. 

Footballers with groin pain regularly report their inability to maximally kick a ball, while 

submaximal kicking is possible. In chapter 4 we performed a review on why hip ROM may 

matter in these footballers in relation to the reported decrease of kicking performance. 

We concluded that the biomechanical requirements of ROM of the hip and adjacent 

body segments are essential during the backswing of the kick. This is in contrast with 

the often-performed clinical physical examination of the isolated hip joint in flexion or 

neutral extension positions. How to incorporate these findings in the clinic and how this 

adds to the existing body of knowledge is discussed in chapter 9.

 The literature being inconsistent on the relationship between hip ROM and groin pain 

was a reason to study the available literature systematically. The results of this review are 

presented in chapter 5 and we aimed to guide clinicians and researchers in the field. The 

main findings were that the available literature suffers from substantial heterogeneity 

of terms and definitions regarding groin pain, injury and the measurement of hip ROM. 

Despite this heterogeneity there is evidence that total (sum of internal and external) 

rotation of both hips being lower than 85° infers a higher risk for the development of 

groin injury. Lower total rotational hip ROM was also found to be associated with the 

presence of groin pain. We further concluded that the measurement properties of hip 
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ROM lack true discriminatory power so screening to determine an individual athlete at 

risk is impossible. However the clinician working with this group of patients can detect 

true differences in hip ROM over time for both internal and external rotation when these 

are found greater than 7° with the hips 90° flexed. When examining the hip in a neutral 

extension position these differences should then be 6° and 11° respectively.

 Lower hip ROM has previously been associated with both the presence of groin pain 

and the presence of a less spherical femoral head, so called cam morphology. The available 

PROs for hip and groin pain in athletes allow studying levels of symptoms experienced 

besides groin related time-loss injury. In chapter 6 we studied whether hip ROM was lower 

in elite footballers with higher levels of symptoms (worse HAGOS scores) or that lower 

ROM was related to the presence of cam morphology. The eventual interdependency 

between cam morphology and symptoms was accounted for by correcting for interaction 

effects. We found hips of players with higher levels of complaints (lower HAGOS scores) 

when compared with those with lower levels of complaints had 5° less mean internal 

and 7° less total rotation. This was independent of the presence of cam morphology. A 

previous groin related time-loss injury was previously found associated with on-going 

higher levels of symptoms in the season following which we confirmed. 

 Cam morphology is often found in athletic populations and cam development 

occurs when the femoral neck physis is still open. We questioned whether a load-dose 

relationship might exist. This subject was matter of the study presented in chapter 7. 

We retrospectively questioned professional footballers on the age of which they started 

playing football at a regular club with a low frequency (as defined by ≤3x/wk) or with a 

football academy with higher intensity (≥4x/wk) and studied the x-rays of hips obtained 

from pre-season medical screening. We found a higher prevalence of cam morphology 

in those who played with a high intensity from the age of 12. This led us to state that a 

dose-response relationship can be assumed. A prospective study is needed to confirm 

these findings.

 As previously mentioned, footballer players with groin pain often provoke their pain 

during maximal kicking and switch to submaximal kicking strategies. More skilled players 

can kick harder and show larger movement excursions than less skilled ones. This can be a 

result of the different levels of coordination between the two groups. We hypothesized there 

would be ROM differences within the same subjects between submaximal and maximal 

kicking. This was confirmed in the study presented in chapter 8. We studied 15 professional 

male footballers while kicking a ball both maximally and submaximally. We found that 

the ROM differences for the trunk (spine rotation and extension/flexion excursions were 

considerable and larger for maximal kicking. We suggest that these are important from a 

biomechanical point of view for the output of the kick. When players suffer groin pain they 

may switch to submaximal kicking to avoid higher movement excursions.
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 Bringing together the different aspects of the above we suggested that, when 

assessing ROM of the hip of footballers with groin pain, a test is needed that incorporates 

the inter segmental connections of leg, hip and trunk. No such test that addresses  

sport specific range of motion of the lower limb was available. This subject is matter of 

chapter 9. We designed a clinical test, tested its reliability and described our findings 

in 83 non-injured amateurs and 103 non-injured elite players. We then compared these 

findings with those from 57 footballers with unilateral long standing adductor-related 

groin pain. We found the mean sport specific ROM showing symmetry in non-injured 

groups (for both this is 188-190° per side) while the mean difference for injured and non-

injured sides in injured players was 28% (mean for injured side vs non-injured side was 

135° vs 187°). This asymmetry exceeds the minimal detectable change and changes can 

be detected clinically when symmetry is obtained. From a biomechanical point of view 

this may hinder adequate energy transfer. Whether restoring this sport specific range of 

motion results in increased kicking capability should be subject of further study. 

 In chapter 10 we present the data from a case series of 34 footballers with long standing 

adductor-related groin pain who were treated with adductor muscle manipulation in 

combination with stretching and a self-guided, symptom based return to sport. We 

showed that the clinical course of these patients has some promising aspects. It is the 

first study with data on treatment of athletes with groin pain using a PRO (HAGOS). We 

showed that all subscales of the HAGOS improved both at 2 and 12 weeks. We found high 

(85%) patient satisfaction. This is in line with previous studies (although the number of 

these being limited) that a manual therapeutic intervention addressing the adductors 

can be useful for this patient group. Getting the injured athlete involved in the decision 

making on return to sports may be valuable. These findings should be interpreted with 

caution given the study design. Both of these aspects need further study with more 

robust controlled designs.
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Heup en liespijn bij sporters; 
Morfologie, functie en blessures vanuit klinisch 
perspectief

Nederlandse samenvatting

Liespijn komt vaak voor bij atleten en dan met name bij voetballers. Een aanzienlijk deel 

van de voetballers blijft doorspelen met heup en lies gerelateerde symptomen. Als we 

de omvang van blessures alleen afmeten aan sportuitval (een zogenaamde time-loss 

blessure) dan wordt deze dus waarschijnlijk onderschat. Deze informatie is voornamelijk 

beschikbaar gekomen als gevolg van de ontwikkeling van patiënt-gerapporteerde 

uitkomstmaten (PROs). PROs zijn specifieke vragenlijsten om de gezondheidstoestand 

van personen binnen een bepaalde populatie te onderzoeken. Voor jonge actieve mensen 

met heup- en liesklachten is de Hip And Groin Outcome Score (HAGOS) een betrouwbare 

en valide PRO. Voor mensen met gezondheidsproblemen ten gevolge van pathologie 

van het heupgewricht kan ook de iHOT-33 gebruikt worden. Beide zijn oorspronkelijk 

Engelstalig. De door ons volgens specifieke richtlijnen vertaalde Nederlandse versies 

werden onderzocht op betrouwbaarheid en validiteit in de doelpopulatie. De resultaten 

hiervan worden gepresenteerd in hoofdstuk 2 (HAGOS) en hoofdstuk 3 (iHOT-33). Deze 

Nederlandstalige versies zijn valide en betrouwbaar gebleken en kunnen dus worden 

gebruikt in een klinische en/of onderzoek setting.

 Mobiliteit van de heup wordt door veel clinici als relevant beschouwd wanneer 

liespijn aanwezig is bij een sporter. In de literatuur blijkt de relatie tussen beperkte heup 

beweeglijkheid (ROM) en pijn in de lies niet eenduidig. Sommige studies rapporteren 

dat dit gerelateerd is aan een verhoogd risico op en aan de aanwezigheid van een 

liesblessure. Andere vonden geen relatie. Voetballers rapporteren vaak het onvermogen 

om een bal maximaal te schieten, terwijl een submaximale trap dan nog wel mogelijk 

is. In hoofdstuk 4 voerden we een review van de literatuur uit over de relevantie van 

heup ROM in relatie tot biomechanica van de maximale voetbaltrap. We koppelden dat 

aan het gegevens dat voetballers met liespijn juist daarbij hun klachten provoceren. We 

concludeerden dat de biomechanische vereisten met betrekking tot ROM van de heup 

en aangrenzende lichaamssegmenten essentieel is tijdens de backswing van de trap. 

Tijdens de backswing wordt potentiele energie opgeslagen in het lichaam die vervolgens 

tijdens de downswing omgezet wordt in bewegingsenergie die bedoeld is om de bal te 

verplaatsen. De backswing wordt gekarakteriseerd door extensie en rotatie van meerdere 

bij deze beweging betrokken gewrichten. Dit is in tegenstelling tot het vaak uitgevoerde 

klinisch lichamelijk onderzoek waarbij enkel het heupgewricht in flexie of neutrale 

extensie werd onderzocht. Om de relevantie van deze informatie te kunnen toetsen in de 
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praktijk zou een nieuwe test moeten worden bedacht die de backswing en betrokkenheid 

van meerdere gewrichten weergeeft. Dit wordt verder uitgewerkt in hoofdstuk 9.

 Zoals hierboven aangegeven is de literatuur over de relatie tussen heup ROM en liespijn 

inconsistent. Om deze inconsistentie te kunnen duiden en om clinici en onderzoekers 

richting te geven hoe hiermee om te gaan werd een systematische literatuurstudie 

uitgevoerd. Deze studie wordt gepresenteerd in hoofdstuk 5. We concludeerden dat in de 

beschikbare literatuur aanzienlijke heterogeniteit heerst met betrekking tot de gebruikte 

definities van liespijn en blessures maar ook met betrekking tot de metingen van heup 

ROM. Desondanks zijn er aanwijzingen dat weinig totale (som van interne en externe) 

rotatie ROM van beide heupen (<85°) leidt tot een verhoogd risico op het oplopen van 

een liesblessure. Sporters met liespijn hebben ook een lagere totale heup rotatie ROM 

dan sporters zonder. We concludeerden verder dat de klinimetrische eigenschappen van 

heup ROM discriminerend vermogen missen, zodat het individueel screenen sporters om 

een verhoogde kans op een liesblessure te bepalen onmogelijk is. De clinicus die werkt 

met deze groep patiënten kan verschillen in heup ROM voor interne en externe rotatie 

bepalen wanneer deze ten minste 7° zijn tijdens onderzoek met de heupen 90° gebogen. 

Met de heup in neutrale extensie moet dit dan respectievelijk 6 ° en 11 ° zijn.

 Verminderde heup ROM werd eerder in verband gebracht met de aanwezigheid 

van liespijn en de aanwezigheid van een minder spherische femurkop, zogenaamde 

cam morfologie. De beschikbare PROs voor heup en liespijn bij atleten maken het 

mogelijk om de mate van ervaren klachten te meten. Dit is dan toegevoegde informatie 

bovenop of iemand al dan niet een zogenaamde time-loss blessure heeft. In hoofdstuk 6 

bestudeerden we of heup ROM lager was bij profvoetballers met een hoger klachtenniveau 

(lagere HAGOS scores) of dat lagere heup ROM verband had met de aanwezigheid van 

cam morfologie. Een eventuele onderlinge relatie tussen klachten en cam morfologie 

werd bestudeerd om daarvoor te kunnen corrigeren. Lagere heup ROM werd gevonden 

bij spelers met lagere HAGOS scores (hoger klachtenniveau). Dit was onafhankelijk van 

de aanwezigheid van cam morfologie. We vonden dat spelers die een liesblessure met 

time-loss hadden doorgemaakt meer klachten hadden terwijl ze toch weer aan het spelen 

waren.

 Cam morfologie wordt vaak gevonden in populaties van atleten. Aanwezigheid van 

cam morfologie leidt op latere leeftijd tot een verhoogde kans op de ontwikkeling van 

heuparthrose. De ontwikkeling van een cam doet zich voor wanneer de groeischijven 

nog open zijn. Daarom vroegen we ons of er een relatie zou kunnen bestaan tussen de 

mate van sportbelasting in de jeugd en de ontwikkeling van een cam. In hoofdstuk 7 

rapporteren we een retrospectieve studie die daarover meer informatie kon geven. Wij 

vroegen 63 profvoetballers naar de leeftijd waarop zij begonnen met voetballen bij een 

reguliere club met een lage frequentie (gedefinieerd als ≤3x/week) en wanneer zij bij een 

voetbal academie met een hogere intensiteit (≥4x/week) gingen spelen. We bestudeerden 
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de röntgenfoto’s van beide heupen verkregen uit medische screening voorafgaand aan 

het seizoen. We vonden een hogere prevalentie (64%) van cam morfologie in heupen van 

spelers die met een hogere intensiteit speelden in de leeftijd van 12 dan bij hen die dat 

pas later deden (40%). Een relatie tussen sportbelasting in de jeugd in de periode dat de 

groeischijven sluiten en de ontwikkeling van cam morfologie wordt daarom verondersteld. 

Deze relatie zou bevestigd moeten worden in een prospectieve studie. Die informatie 

kan dan gebruikt worden om richting te geven aan specifieke belastingprogramma’s in 

de groep van jonge talenten die intensief sporten.

 Zoals eerder vermeld vermijden spelers met liespijn het maximale trappen tegen een 

bal en gaan over op submaximale bewegingsstrategieën. Spelers van een hoger niveau 

laten grotere bewegingsuitslagen zien dan spelers van een lager niveau bij een maximale 

trap. In hoofdstuk 8 toetsten we onze hypothese dat ROM bij hoog-niveau spelers lager 

is tijdens de submaximale trap dan tijdens de maximale trap. Wij bestudeerden daarvoor 

15 professionele mannelijke voetballers die beide trappen uitvoerden. We vonden dat 

de ROM verschillen voor de romp (wervelkolom rotatie en extensie/flexie) relatief groot 

waren in het voordeel van de maximale trap. Vanuit biomechanisch oogpunt lijken 

deze segmenten een belangrijke rol te spelen voor energie overdracht in het lichaam. 

We veronderstellen dat het overschakelen op submaximale bewegingsstrategieën voor 

spelers met liespijn zinvol kan zijn om grote bewegingsuitslagen te vermijden. 

 Als we een aantal verschillende bovengenoemde aspecten samenbrengen dan zou 

een beoordeling van heup ROM bij voetballers met liespijn vragen om een test die 

de intersegmentale verbindingen van been, heup en romp omvat. Een dergelijke test 

waarmee die sport specifieke ROM van de onderste extremiteit bepaald kan worden was 

niet voorhanden. Dit is het onderwerp van hoofdstuk 9. We ontwierpen een klinische 

test, onderzochten deze op betrouwbaarheid en beschreven onze bevindingen in 83 niet-

geblesseerde amateurs en 103 niet-geblesseerde profvoetballers. Vervolgens vergeleken 

we deze bevindingen met die van 57 voetballers met langdurige adductor-gerelateerde 

liespijn. We vonden dat de gemiddelde sport specifieke ROM symmetrie vertoont bij 

niet-geblesseerde amateurs en profs (188-190°), terwijl het gemiddelde verschil tussen 

de aangedane en niet-aangedane zijde in geblesseerde spelers 28% was (135-187°). Deze 

asymmetrie is groter dan de minimale detecteerbare verandering. Vanuit biomechanisch 

oogpunt kan deze beperkte ROM een adequate energie-overdracht belemmeren. Of het 

herstel van deze sport specifieke ROM bijdraagt aan het herstel van het vermogen om 

maximaal te trappen moet verder onderzoek uitwijzen.

 In hoofdstuk 10 presenteren we data van een groep van 34 voetballers met 

langdurige adductor-gerelateerd liespijn die behandeld werden met een eenmalige 

spier manipulatie van de adductoren. Op basis van symptomen, bepaalden zij zelf hun 

terugkeer naar sport. We toonden aan dat het klinisch beloop van deze patiënten een 

aantal veelbelovende aspecten laat zien. Het was de eerste studie met gegevens over de 
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behandeling van sporters met een liesblessure waarbij de HAGOS als uitkomstmaat werd 

ingezet. We vonden dat de spelers op alle subschalen van de HAGOS verbeterden, zowel 

op 2 en 12 weken na behandeling. Ook de pijnscores tijdens en na sport verbeterden op 

deze meetmomenten. We vonden een hoge (85%) patiënttevredenheid en het vermogen 

om maximaal te trappen verbeterde bij . Deze resultaten ondersteunen conclusies van 

eerdere studies (hoewel het aantal daarvan beperkt is) dat een manuele interventie van 

de adductoren bruikbaar kan zijn voor deze patiëntengroep. Het laat zien dat snelle 

terugkeer in de sport op korte termijn mogelijk is. Het betrekken van de atleet bij 

besluitvorming over terugkeer naar sport kan waardevol zijn. Beide aspecten moeten 

verder onderzocht worden, bij voorkeur in een gerandomiseerde gecontroleerde studie 

met langere follow-up.


