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In the 1970s, a handful of medical pioneers brought 
extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) into clinical 
practice for acute, severe and otherwise refractory respiratory 
failure.1,2 Their achievements constitute the classical antiquity 
of extracorporeal support and saved the lives of numerous 
neonates and young children around the world.3 The momentum 
deduced from these early years inspired adult ECMO trials 
in relatively inexperienced centres, which revealed medieval 
complications and ultimately yielded catastrophic results.4-6

For many decades, it seemed clear that despite the breakthrough 
of neonatal and paediatric ECMO, adult applications would share 
a common destiny with the Roman empire. In this context, the 
acronym of the first rather positive ECMO trial using modern 
extracorporeal techniques, CESAR, is more than suitable.7 
Notably, CESAR did not conclusively show that ECMO is 
superior to protocolised state-of-the-art mechanical ventilation 
and ICU management. So far, experts have solely agreed upon 
the benefits that CESAR demonstrated by transferring potential 
ECMO candidates to an ECMO capable university hospital.8

Since 2009, many intensivists might think that the use of 
ECMO should rather be limited to influenza-associated acute 
respiratory distress syndrome (ARDS) or a future pandemic. 
Certainly, a few reports have suggested that H1N1-associated 
ARDS carries a favourable outcome when managed by ECMO 
as a rescue therapy.9-12 Yet, there is only limited evidence that 
supports this notion. Strikingly, a propensity score-matched 
analysis showed that patients with influenza H1N1-associated 
ARDS had similar mortality rates when supported by ECMO 
versus mechanical ventilation.13

Nevertheless, the H1N1 pandemic has clearly created a great 
momentum for modern extracorporeal support techniques 
in general, while CESAR has announced the renaissance of 
ECMO.7,14 As a consequence, many low-volume centres around 

the world, including a few in the Netherlands, are currently 
applying extracorporeal respiratory support as an extension of 
their clinical armamentarium.15 It is evident that these centres 
will never be able to treat sufficient cases in order to reach 
internationally recognised quality standards.3,15 Moreover, 
there is incomplete evidence to support a widespread use 
of intermediate- and low-flow ‘off the shelf ’ extracorporeal 
devices for respiratory support. Therefore, we should continue 
to critically analyse current knowledge and strive for optimal 
care considering the technical and medical complexity, as 
well as the inherent high risks and costs. Innovative concepts 
await thorough evaluation,14,16 and novel insights will likely be 
distilled from ongoing trials, i.e., EOLIA (NCT01470703)17 and 
SUPERNOVA.18 Hitherto, significant ECMO successes have 
only been booked in centres with renowned expertise, not in 
inexperienced hospitals that run the risk of medieval ECMO 
complications.4,6 Thus, we have to centralise and restrict all 
ECMO activities to a few dedicated university hospitals, in 
which ECMO is performed by an experienced senior team 
as daily clinical practice and embedded in a heart and lung 
transplant program.15

Meanwhile, we should cherish the sentiments of classical 
medical pioneering in this renaissance of ECMO and cultivate 
our ‘VOC mentality’, i.e., comply to international standards, 
continue to organise ‘hub-spoke’ ECMO networks which allow 
mutual reflection on individualised patient selection, up-to-date 
daily management and training, off-centre initiation as well as 
transport to the designated referral centres.3,15,19,20 If we succeed 
in agreeing on the key elements of a national ECMO program as 
recently outlined,15 we can all be confident that our patients will 
maximally benefit from a durable modernism of extracorporeal 
support, yet to come: SurVive l’ECMO!

*  Jan Peter Balkenende, Prime Minister of the Netherlands (2002-2010), 2006. VOC stands for ‘Vereenigde Oostindische Compagnie’,  
the Dutch East India Company, a successful Dutch trading organisation in the Golden Age.
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