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Heupklachten: Onderzoek, differentiatie en behandeling 

Voorbeeldpagina 

Femoro Acetabulair Impingement (FAI) 

Bij een FAI ontstaat er een inklemming in het heupgewricht door een anatomische variant 
van ofwel de femurkop, het acetabulum, of beide. Een FAI wordt gezien in ongeveer 20% van 
de populatie en wordt niet beschouwd als een pathologie op zich (Ganz R, Parvizi J, Beck M et 
al., 2003).  

Er bestaan drie types van FAI.  

Het eerste type wordt ook wel een Cam impingement genoemd. Bij een Cam impingement is 
het oppervlak van de kop van het femur veranderd, waarbij er een opstaande rand op de 
femurkop is ontstaan. Door deze opstaande rand kan de bewegelijkheid van het 
heupgewricht veranderen en kunnen er structuren worden ingeklemd.  

Cam laesies worden het meest gezien aan de voorzijde van de femurkop en wordt gezien in 
78% van de mensen met FAI (Allen D, Beaulé PE, Ramadan O et al., 2009).  

De tweede vorm van FAI wordt een Pincer impingement genoemd. Hierbij is de verandering 
in botoppervlak op het acetabulum te vinden. Deze vorm van FAI komt voor in 42% van de 
gevallen van FAI. Ook deze vorm wordt het meest aan de voorzijde van het acetabulum 
gevonden (Siebenrock KA, Schoeniger R, Ganz R.,2003).  

De derde vorm van FAI is een gecombineerde vorm van zowel een Cam als een Pincer 
impingement. Hierbij bevindt de verandering in botstructuur zich dus zowel op de femurkop 
als op het acetabulum. Deze vorm wordt gezien in 88% van de mensen met FAI. Een 
overzicht van de locatie van het impingement bij zowel een Cam als een Pincer impingement 
is weergegeven in afbeelding 2.  
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